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Do práce najazdili 30 tisíc kilometrov

V meste pribudnú ďalšie nové ihriská

Ocenili najlepších žiakov

Počas mája bicyklovalo do práce 238 zamestnancov
firiem zapojených do celoslovenskej súťaže Do práce na
bicykli. Leviciam vybicyklovali vynikajúce umiestnenie
v rámci slovenských samospráv.
Viac na str. 2

Vyše 100 000 Eur vyčlenili poslanci v zmene rozpočtu
na vybudovanie ďalších ihrísk v meste. O ich vzhľade
rozhodovali aj mamičky a najmenší Levičania.

Za celoročné úsilie mesto ocenilo žiakov základných škôl,
ktorí v školskom roku 2018/2019 dosahovali mimoriadne
úspechy. Krátko pred prázdninami si prevzali ocenenie
Zlaté levíča.
Viac na str. 5

Viac na str. 4

V meste pribudli parkovacie miesta

300 parkovacích miest vybudovaných v tomto roku značne prispeje k zlepšeniu dopravnej situácie nielen na sídliskách Rybníky V.
a Vinohrady, ale aj Dopravnej ulici. Náklady na ich vybudovanie sú vo výške vyše 1 milión Eur z rozpočtu mesta.

Viac na str. 2
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SAMOSPRÁVA

Parkovacie miesta pre 300 áut
Nové parkoviská na dopravne vyťažených sídliskách
Rybníky V. a Vinohrady potešili nielen motoristov, ale
všetkých obyvateľov týchto sídlisk.
Dlho očakávané parkovisko na sídlisku Rybníky V.
bolo pre motoristov otvorené začiatkom júna. Práce na
výstavbe sa začali v polovici októbra, kedy sa urobili
zemné práce, skrývka ornice, štrkové podklady a osadili
sa obrubníky. Práce boli počas zimných mesiacov
prerušené. Parkovisko s plochou 4 000 m2 je zhotovené
zo zámkovej dlažby z dôvodu, že sa v zemi nachádza
potrubie, ktoré musí byť v prípade poruchy prístupné.
Na novom parkovisku je 182 parkovacích miest, z toho
6 vyhradených pre telesne postihnutých. Súčasťou
parkoviska je aj verejné osvetlenie a oplotenie. Dažďová
voda z parkoviska bude odvedená do vsakovacích
zariadení cez lapač olejových látok. Stavebné práce
realizovala na základe verejného obstarávania
spoločnosť Ing. Jozef Horniak – Vialle. Celkové náklady
na vybudovanie parkoviska sú vo výške 553 000 Eur
hradené z rozpočtu mesta. Z toho výsadba zelene vo výške
23 000 Eur sa uskutoční na jeseň, pričom tu pribudne
45 vzrastlých stromov. Z hľadiska organizácie dopravy
boli na parkovaciu plochu navrhnuté dva vstupy. Na
výstavbu parkoviska mesto odkúpilo pozemok vhodný
pre vybudovanie parkovacej plochy od súkromného
vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath, s.r.o., sídliacej
v areáli bývalej textilky, s nákladmi vo výške skoro
200 000 Eur. Vybudovanie predmetného parkoviska

pomôže zlepšiť chaotické parkovanie a zabezpečí
bezpečnejšiu a plynulejšiu dopravu v rámci tohto
sídliska.
Výstavba parkoviska pre vyše 100 áut sa v priebehu
júna dokončila aj na sídlisku Vinohrady na Hlbokej
ulici. Stavebné práce realizovala na základe verejného
obstarávania spoločnosť Eurovia SK. Celkové náklady
na výstavbu parkoviska vrátane výsadby zelene sú
730 000 Eur. Práce sa začali koncom novembra 2018,
pričom počas zimných mesiacov boli prerušené.
Parkovisko bude súčasťou novobudovanej miestnej
komunikácie Stará Družstevnícka ulica prepájajúcej
Hlbokú ulicu s Tatranskou. Táto nová ulica bude
rozdeľovať parkovisko na dve časti. Pozdĺž komunikácie
je na jednej strane navrhnuté parkovisko s kolmými
parkovacími státiami a na druhej strane parkovisko
so šikmými parkovacími státiami. Spolu bolo pôvodne
v projekte navrhovaných 111 parkovacích miest, avšak z
dôvodu vzniknutej kolízie novobudovaného parkoviska
s už vybudovanou in-line dráhou sa pristúpilo
k úpravám projektovej dokumentácie parkoviska, čím
sa znížil celkový počet parkovacích miest na parkovisku
na 101 miest. Súčasťou výstavby je kanalizácia, chodník,
verejné osvetlenie aj retenčné nádrže na zadržiavanie
dažďovej vody, ktoré budú slúžiť na zavlažovanie
zelene. Na jeseň sa uskutoční aj výsadba zelene medzi
parkovacími miestami a v okolí parkoviska v hodnote cca
100 000 Eur. Účelom výsadby je prekrytie spevnených

Výhovorky už neobstoja
Ako ste už určite mnohí postrehli, Mesto Levice otvorilo
začiatkom júna nové záchytné parkovisko na sídlisku
Rybníky V. s kapacitou 181 parkovacích miest. Mesto
Levice pristúpilo k tomuto dôležitému kroku na základe
zistenia, že kapacita parkovacích miest na sídliskách je
veľmi nízka. Mestská polícia už v minulosti vykonala
niekoľko prieskumov, podľa ktorých bola zistená
reálna situácia ohľadom parkovania na sídliskách
v našom meste. Najväčší problém s parkovaním bol už
dlhodobo na sídlisku Rybníky V. a Vinohrady. Otvorením
nového parkoviska by sa mala situácia ohľadom
parkovania na uvedenom sídlisku zastabilizovať a vodiči
motorových vozidiel sa už nebudú viac vyhovárať na
málo parkovacích miest. Podľa predbežných zistení na
novom parkovisku v nočných hodinách zostáva stále
voľných okolo 20 parkovacích miest. Niektorí vodiči sú
možno leniví prejsť pár metrov navyše a odstavia svoje
vozidlo na mieste, kde je to Zákonom č. 8/2009 o cestnej
premávke zakázané. Najčastejšie sú prípady parkovania
v zákaze zastavenia, na verejnej zeleni, na priechodoch
pre chodcov, na chodníkoch a v križovatke. Mestská
polícia Levice bude v najbližšom období vykonávať
častejšie kontroly zamerané na parkovanie motorových
vozidiel na sídlisku Rybníky V. Upozorňujeme
preto vodičov motorových vozidiel na dodržiavanie
uvedeného zákona. V opačnom prípade budú takíto
vodiči riešení v blokovom konaní s pokutou až do výšky
50 Eur. Na záver by som rád pripomenul, že koncom
júna bolo uvedené do prevádzky aj záchytné parkovisko
na sídlisku Vinohrady, kde je situácia obdobná. Kapacita
nového parkoviska bude 101 parkovacích miest.

plôch korunami stromov a zároveň pohľadová izolácia
od vedľajších rekreačných a športových plôch. Pribudne
tu vyše 50 vzrastlých stromov, kríky a trvalky.
Na základe schválených finančných prostriedkov
v zmene rozpočtu pribudne nové parkovisko aj na
Dopravnej ulici č. 3-5 s parkovacími miestami pre
50 áut. Projektová dokumentácia je spracovaná,
v súčasnosti prebieha príprava verejného obstarávania.
Realizácia by sa mala uskutočniť do konca tohto roka.
Predpokladané náklady sú vo výške 155 000 Eur.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Nové parkovisko na sídlisku Vinohrady

Levičania

do práce najazdili vyše

Do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli, ktorú
vyhlásilo Ministerstvo dopravy, sa zapojilo už po
šiestykrát aj mesto Levice. Vďaka celoslovenskej
kampani bicyklovalo v máji do práce a z práce 238
ľudí z 18-tich firiem, spoločností a organizácií z Levíc
aj blízkeho okolia. Spolu vytvorili 69 tímov, ktoré za
mesiac spolu najazdili 29 344 km a zabezpečili tým pre
Levice opäť vynikajúce umiestnenie v celoslovenskom
hodnotení. Mesto Levice obhájilo svoje umiestnenie
v prvej desiatke zo stovky prihlásených samospráv
v tesnom závese za najväčšími slovenskými mestami.
Súťaž sa stretla u zamestnancov levických firiem
a organizácií so záujmom, o čom svedčí rok čo rok sa
zvyšujúci počet účastníkov a zapojených firiem. Účastníci
a víťazi súťaže v rámci Levíc boli ocenení dňa 17.6.2019
na Mestskom úrade v Leviciach. Za svoju snahu získali
pekné ceny.
V kategórii TÍMY sa podľa počtu najazdených
kilometrov na víťaznej 1. priečke s neuveriteľnými
4 422 km umiestnil tím spoločnosti ZF s názvom
„Želiezovské sršne alias nabrúsení brusiči a ich údržbár“
v zložení Peter Brachna, Mário Goras, Pavol Brachna
a Igor Jenčo. Na 2. mieste sa umiestnil tím Slovenských
elektrární, AE Mochovce s názvom „MO34-Mochovský
šíp“ s najazdenými 2 886 km v zložení Igor Melicherčík,
Ľubomír Baksa, Jakub Ivánek a Ivan Brodziansky. Na
3.mieste sa umiestnil tím spoločnosti Camfil s názvom
Bc. Adámik Miloš „Camfil bike team 1“ s počtom 2 151 km v zložení Jozef
referent preventívno výchovných činností MsP Levice Frajka, Imrich Meszaros, Martin Hricko, Robert Peseky.
V kategórii JEDNOTLIVCI si 1. miesto vybicykloval
Peter Brachna z tímu spoločnosti ZF „Želiezovské sršne
alias nabrúsení brusiči a ich údržbár“ s 1 603 najazdenými
kilometrami, na 2. mieste sa umiestnil Imrich Meszaros
z tímu spoločnosti Camfil s názvom „Camfil bike team 1“
s 1 402 kilometrami a 3. miesto patrí Máriovi Gorasovi
z tímu spoločnosti ZF „Želiezovské sršne alias nabrúsení
brusiči a ich údržbár“ s 1 285 najazdenými kilometrami.
V tretej hodnotenej kategórii SPOLOČNOSŤ S NAJVIAC
NAJAZDENÝMI KILOMETRAMI NA BICYKLI sa na
1. mieste umiestnila spoločnosť Slovenské elektrárne,
ktorej víťazné umiestnenie vybicyklovalo 14 tímov

29 tisíc km

a 43 zamestnancov s 9 377 kilometrami. 2. miesto získala
spoločnosť ZF Slovakia, ktorej 20 tímov a neuveriteľných
76 bicyklujúcich účastníkov najazdilo spolu 9 352 km.
Na 3. mieste sa umiestnila spoločnosť Camfil, ktorej
13 tímov s 52 členmi najazdili spolu 6 444 km.
Najväčší počet účastníkov v rámci jednej firmy sa opäť
zapojil zo spoločnosti ZF Slovakia, a.s., a to až 76.
Z celoslovenského hľadiska do práce na bicykli jazdilo
na Slovensku 12 686 súťažiacich v 3 779 tímoch. Na
dvoch kolesách najazdili neuveriteľných až 1 026 884,53
kilometrov.
Samosprávy s najvyšším počtom najazdených kilometrov:
1. Bratislava			
294 840,54
2. Martin			
72 831,94
3. Trenčín			
57 249,67
4. Žilina			
53 197,21
5. Trnava			
47 182,01
6. Liptovský Mikuláš		
34 300,33
7. Banská Bystrica		
33 596,62
8. Košice			
32 407,16
9. Levice			
29 344,11
10. Nitra			
23 375,88
Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do
kampane zapojili.
Ing. Adriana Macáková
referent vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Členovia najlepších tímov,
medzi nim aj najlepší jednotlivci

samospráva
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„28 rokov na čele školy“
Dňa 27.6.2019 na zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdal primátor mesta
RNDr. Ján Krtík menovacie dekréty riaditeľom základných a materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorí úspešne prešli výberovým konaním
a príslušné rady škôl ich navrhli na vymenovanie.
V Materskej škole (ďalej MŠ) na Okružnej ulici 23 to bola Mgr. Soňa Súkenníková
a v MŠ na Vojenskej ulici 114 p. Miroslava Francisciová. V Základnej škole
(ďalej ZŠ) na Ul. sv. Michala č.42 (známa skôr ako 2. ZŠ) PaedDr. Marta
Botková, v ZŠ Pri Podlužianke 6 (4. ZŠ) Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská,
v ZŠ Saratovská ul. 85 (6. ZŠ) PaedDr. Peter Kriška, PhD., v ZŠ Školská ul.14
(7. ZŠ) Mgr. Peter Šturc a v Základnej umeleckej škole Mgr. art. Klára Viteková
Menovaní do funkcie riaditeľov škôl nastupujú od 1.7.2019 na obdobie 5 rokov. Želáme
im veľa zdravia a úspechov v ich neľahkej a zodpovednej riadiacej práci .
Školskej problematiky znalý čitateľ si iste všimol, že na väčšine škôl obhájili svoje posty
doterajší riaditelia a len na dvoch školách dochádza k výmene (4. a 6. ZŠ). Dôvodom je
odchod Mgr. Márie Čukovej a Mgr. Dušana Poláka do dôchodku.

Odchádzajúci riaditelia Mgr. Mária Čuková
a Mgr. Dušan Polák

Dovoľte preto pripomenúť niekoľko míľnikov v bohatej pedagogickej kariére týchto
vzácnych ľudí, ktorí v levickom školstve vyryli hlbokú brázdu a zanechali svoju
nezmazateľnú stopu v dvoch úspešných základných školách.
Mgr. Mária Čuková prišla na školu pracovať v roku 1988 ako učiteľka angličtiny,
po roku sa stala zástupkyňou riaditeľa školy a od roku 1991 stála na čele školy
úctyhodných 28 rokov. Pod jej vedením sa škola stala a dodnes je najväčšou
základnou školou v levickom okrese. Od začiatku sa profilovala ako škola, ktorá
kladie dôraz na cudzie jazyky, keď ako prvá v meste poskytovala vyučovanie
angličtiny aj s pomocou amerických a anglických lektorov. Neskôr pridala
k svojmu smerovaniu aj šport, keď zriadila triedy so zameraním na hokej pre
chlapcov a volejbal pre dievčatá. V oblasti výchovno-vzdelávacích výsledkov sa
škola v testovaniach žiakov umiestňovala na najvyšších miestach v rámci mesta
a okresu, ale aj kraja. V hodnotení olympiád a postupových súťaží (bez športu)
v rámci Nitrianskeho kraja, triumfovala škola na 1. mieste 5-krát za sebou. Škola pod
jej taktovkou sa zapájala do desiatok rôznych domácich aj cezhraničných projektov,
ktoré priniesli škole významné finančné benefity v hodnote niekoľko stotisíc eur
a najväčší v r. 2009 až 2011 – projekt Modernizácia a rekonštrukcia ZŠ – 1 240 000 Eur.
Ako zaujímavosť môžeme spomenúť aj to, že ako prví začali každoročne usporadúvať
spoločný ples rodičov a učiteľov, a dodnes ich absolvovali 25. Ako výraz vďaky
a uznania za celoživotnú prácu bolo jej v r. 2016 udelené najvyššie rezortné
vyznamenanie v školstve, a to Veľká medaila svätého Gorazda, ktorú prevzala
z rúk vtedajšieho ministra školstva Juraja Draxlera.
Mgr. Dušana Poláka zrejme dlhoročným Levičanom ani netreba veľmi predstavovať,
avšak nesmieme obísť niekoľko rozhodujúcich faktov a informácii z jeho pôsobenia
na „šestke“, aj keď svoju učiteľskú kariéru po príchode do Levíc začal na „jednotke“
a od roku 1984 na susednej „päťke“. Dňa 1.9.1988 stál ako učiteľ pri otváraní brán
novej školy a v roku 1991 prebral funkciu riaditeľa a vykonával ju úspešne až do
30.6.2019, teda rovnako úctyhodných 28 rokov. Ako učiteľovi geografie a telesnej
výchovy a zároveň kvalifikovanému trénerovi basketbalu mu bolo od začiatku jasné
akým smerom sa vyprofiluje jeho škola. V roku 1992 zakladal Školský basketbalový
klub JUNIOR a v nasledujúcom školskom roku projekt športových basketbalových
tried chlapcov aj dievčat, ktoré prakticky existujú dodnes. V hodnotení športových
súťaží žiakov základných škôl sa v rámci Nitrianskeho kraja dlhodobo umiestňujú
na popredných miestach a aj na stupňoch víťazov. Spočítať a rozpísať všetky tituly
Majstrov Slovenska, druhé a tretie miesta v rámci všetkých kategórií Majstrovstiev
SR v basketbale by vyžadovalo ďalší článok. Pod jeho vedením sa škola zapájala do
rôznych výziev a projektov, z nich najvýznamnejší v roku 2013 dal takmer celej škole
„nový šat“ a zmodernizoval jej vybavenie v hodnote 1 milión Eur. Pred niekoľkými
mesiacmi ocenila jeho celoživotné pedagogické dielo aj ministerka školstva Martina
Lubyová, z rúk ktorej si prevzal najvyššie rezortné vyznamenanie Veľkú medailu
svätého Gorazda.
Obom emeritným riaditeľom vyslovujeme veľké poďakovanie za ich celoživotnú
prácu a želáme im veľa rokov zdravia a fyzických aj duševných síl na zaslúženom
odpočinku.
Mgr. Martin Bátovský
vedúci odd. školstva a vzdelávania MsÚ Levice

Levice opäť získali ocenenie Zlaté vedro
6. júna odovzdali zástupcovia portálu Odkazprestarostu.
sk ocenenie Zlaté vedro samosprávam, ktoré v roku
2018 najlepšie riešili podnety od občanov, ako aj tým,
čo s nimi najlepšie komunikovali.
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Snažíme sa vyriešiť každý podnet, ako najlepšie, resp.
najrýchlejšie to ide, nie vždy je však možné vyhovieť
okamžite či k úplnej spokojnosti občana. Ďakujeme
pozorným občanom, že si všímajú svoje okolie
a prostredie, v ktorom žijeme. Odkazprestarostu je
akási reflexia nedostatkov našej práce, nápravu ktorých
sa snažíme čo najefektívnejšie riešiť. Podnety na
odkazprestarostu berieme vážne, podnety sa preposielajú
denne zodpovedným pracovníkom, ich riešenie sa
kontroluje na porade vedenia úradu. Najčastejšie
oslovovaným je oddelenie životného prostredia
a komunálnych vecí, ktoré má na starosti cesty, chodníky,
zeleň, mestský mobiliár, ihriská, ale aj verejné osvetlenie
či odpadky.

Mesto Levice získalo ocenenie Zlaté vedro a obhájilo
svoje minuloročné umiestnenie v prvej trojke ocenených
miest hneď v dvoch hodnotených kategóriách - na
základe výsledkov riešenia podnetov aj na základe
komunikácie s občanmi na portáli. Medzi samosprávami
s počtom obyvateľov nad 20 000 prvé miesto v oboch
hodnotených kategóriách obsadila Trnava. Na druhom
mieste v riešení podnetov sa umiestnila Bratislava – Rača
a na treťom mesto Levice. V komunikácii sú Levice na
druhom mieste a na treťom mieste Prievidza. Sme hrdí,
že sme sa ocitli medzi najlepšími z vyše 130 samospráv Odkaz pre starostu vytvorila v roku 2010 mimovládna
zúčastnených na projekte Odkazprestarostu.sk.
organizácia Inštitút SGI (Inštitút pre dobre spracovanú
spoločnosť). Pomocou internetovej stránky a mobilnej
V hodnotení za rok 2017 Levice na základe výsledkov aplikácie umožňuje obyvateľom samospráv nahlasovať
riešenia podnetov obsadili 2. miesto a na základe rôzne typy nedostatkov, ktoré ich vo verejnom priestore
komunikácie s občanmi na portáli 3. miesto.
obce či mesta trápia a môžu tak komunikovať o ich
riešení priamo so samosprávou. Odkaz pre starostu
V kategórii „Riešenie podnetov“ brali hodnotitelia do pôvodne začal pôsobiť v hlavnom meste Bratislava a jeho
úvahy okrem pomeru vyriešených podnetov aj celkový mestských častiach, odvtedy sa jeho súčasťou stalo vyše
počet nahlásených podnetov v danej samospráve, 130 samospráv, od krajských miest po malé obce. Mesto
ako aj ich náročnosť. V časti “Komunikácia” sa tím Levice je súčasťou projektu od r. 2014. V počte prijatých
Odkazprestarostu.sk sústredil na úplnosť odpovede, podnetov za rok 2018 sú Levice na 8. mieste za mestami
t.j. či obsahuje informácie o tom, kto bude podnet riešiť Bratislava, štyrmi mestskými časťami Bratislavy, Trnava
a kedy bude problém odstránený. Úlohu zohrala aj a Prešov.
Ing. Adriana Macáková
rýchlosť, s akou odpoveď prišla.
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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samospráva

Útulok Šťastný domov
sa bude sťahovať

Útulok pre zvieratá Šťastný domov – Happy House sa už dlhodobo borí s problémom
nedostatku priestorov. V súčasnosti sa nachádza na pozemku mesta v lokalite Malá
strelnica (za bývalou pekárňou na Kalnickej ceste). Priestory na pozemku mesta Levice
s rozlohu 1 200 m2 už kapacitne nepostačujú. Nakoľko sa počet túlavých psíkov každým
rokom zvyšuje, kapacita a rozmery pozemku, na ktorom je umiestnená karanténna
stanica pre túlavých psíkov, prestali vyhovovať. Preto mali záujem o rozšírenie
priestoru o ďalšiu časť tejto parcely, ktorú má však na základe platnej nájomnej zmluvy
v nájme nezisková organizácia BEVA ISTOTA, ktorej zástupca sa vyjadril, že ich
organizácia pozemok využíva a nesúhlasí so znížením výmery. Ani obyvatelia nimi

Ďalšie ihriská
pre malých aj väčších

V zmene rozpočtu na tento rok bola navýšená suma na
vybudovanie detských zariadení v meste za 100 000 Eur
plus náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.
K výberu prvkov na detské ihriská si mesto prizvalo
aj mamičky z Materského centra Medulienka s cieľom
vybrať prvky podľa požiadaviek rodičov a detí. Na
nové ihriská boli vytypované lokality Mochovská
ul. (na ploche za bytovým domom č. 22-38) ), Ul.
P.O.Hviezdoslava (na ploche pri výškovom činžiaku
č.2) a Vojenská ul. (oproti materskej škole). Výber
lokalít bol podmienený veľkosťou vhodného pozemku
v majetku mesta bez prítomnosti inžinierskych
sietí. V súčasnosti prebieha spracovanie projektovej
dokumentácie a následne výber dodávateľa verejným
obstarávaním. Nové ihriská by mali byť postavené do
konca roka.
Minulý rok sa začala výstavba športovo-relaxačného
areálu na okraji sídliska Vinohrady postavením
skateparku a inline dráhy za 200 000 Eur. Zveľadenie
športového areálu bude v tomto roku pokračovať
doplnením o mobiliár (lavičky, smetné koše...)
a výsadbu za 20 000 Eur a vybudovaním workout
parkour ihriska za 45 000 Eur, ktorého prvky sa vyberali
v spolupráci si zástupcami OZ Festival pohybu. V
súčasnosti sa pripravuje projektová dokumentácia pre
realizáciu ihriska. Predpoklad ukončenia do konca
septembra.
Ďalšie športovisko by mohlo pribudnúť aj v areáli Správy
športových zaradení. Na výstavbu multifunkčného
ihriska a detského ihriska mesto požiadalo o dotáciu z
Úradu vlády. Predpokladané náklady na vybudovanie
multifunkčného ihriska sú vo výške 80 000 Eur a
detského ihriska 12 000 Eur. V súčasnosti je žiadosť
v stave posudzovania. Veríme, že bude úspešná.

prevádzkovanej nocľahárne nesúhlasili, aby sa útulok pre zvieratá rozšíril, nakoľko
v minulosti pohrýzol pes obyvateľa nocľahárne. Na stretnutí za účasti zástupcov
mestského úradu, občianskeho združenia Šťastný domov a neziskovej organizácie BEVA
ISTOTA navrhol prednosta mestského úradu zástupkyni OZ Šťastný domov iné riešenie,
a to presťahovať útulok pre zvieratá do lokality Ladislavov dvor na pozemok s rozlohou
7 000 m2 v tesnej blízkosti novovybudovaného Komunitného centra, ktorý sa
nachádza v katastrálnom území Horná Seč a je vo vlastníctve mesta Levice. Pozemok
a okolie sú monitorované kamerovým systémom umiestneným na objekte komunitného
centra, kde je zabezpečená aj non-stop hliadka mestskej polície. Po obhliadke
lokality a zvážení ponuky, zástupkyňa OZ Šťastný domov – Happy House vyjadrila
súhlas s ponúkanou lokalitou a požiadala o výpožičku pozemku, tzn. bezodplatný
prenájom. O výpožičke pozemku bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo na svojom
septembrovom rokovaní.
Ing. Rastislav Juhár
prednosta MsÚ

Nové haly v priemyselnom parku
V areáli priemyselného parku Levice – Géňa pribúdajú
nové výrobné haly. Koncom mája slávnostne
poklepali základný kameň novej skladovej a
logistickej haly spoločnosti ZF Slovakia, a.s., Levice.
Spoločnosť sa zameriava na výrobu podvozkových
komponentov pre všetky typy motorových vozidiel.
Na výrobu pre automobilový priemysel sa orientuje
aj najnovší investor v priemyselnom parku, japonská
spoločnosť
KASAI
Slovakia,
ktorá
slávnostne
otvorila svoj výrobný závod začiatkom júna.
V závode budú vyrábať plastové komponenty do
interiérov automobilov pre závod Jaguar Land Rover.
Novú výrobnú halu plánuje v priemyselnom parku
postaviť aj spoločnosť Oppermann Industrial Webbing.
Tá v súčasnosti prevádzkuje svoju výrobu v areáli
bývalej textilky. Po dostavbe haly plánuje prevádzku
presťahovať do novopostaveného objektu. Spoločnosť sa

orientuje na tkanie a veľkoobchodný predaj priemyselne
využívaných textilných výrobkov.
Výstavba v priemyselnom parku Levice - Géňa začala v
r. 2004, ako prvá začala svoju výrobu v r. 2005 spoločnosť
Nefab Packaging výrobou obalových materiálov.
Celkovo sa na ploche cca 65 ha v súčasnosti nachádza
16 investorov zo Slovenska, Nemecka, Talianska,
Švédska, Rakúska, Holandska, Japonska, Francúzska
a Anglicka. Zameranie ich výroby resp. činnosti je
rôznorodé, od výroby svietidiel, cukroviniek, kozmetiky,
obalových materiálov, priemyselných filtrov a filtrov
do klimatizačných jednotiek, hliníkových profilov,
automobilových interiérových komponentov až po
strojársku výrobu, výrobu tepla a elektrickej energie či
skladové a logistické centrá.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Deň rodiny na MŠ Perecká

Materská škola na Pereckej ul. 41 pri príležitosti DŇA
RODINY privítala vo svojich priestoroch rodičov,
starých rodičov ako aj priateľov školy. Celá udalosť sa
niesla v radostnej a príjemnej atmosfére. Deti zo všetkých
tried svojím vystúpením rozžiarili tváre hostí. S pani
učiteľkami si pripravili rôzne básne, piesne a tance.
Atmosféru spríjemnili aj naše mažoretky. Prekvapením
bol UJO ĽUBO, ktorý roztancoval a zabavil nielen deti,
ale aj rodičov a celý kolektív materskej školy. Počas
udalosti pani kuchárky ponúkali zdravé nátierky, ovocné
šaláty a nápoje, ktoré pre zúčastnených pripravovali
s láskou. Z popoludňajšej celoškolskej akcie sme
Ing. Adriana Macáková odchádzali s úsmevom, pozitívne naladení a tešili sme sa
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice zo spoločných chvíľ spolu s najbližšími – s rodinou.

Mestská športová
olympiáda seniorov 2019
Oznamujeme širokej verejnosti, že mesto Levice
v spolupráci so Správou športových zariadení v
Leviciach pripravuje

4. ročník mestskej športovej olympiády seniorov,
ktorá sa uskutoční dňa 19. septembra 2019
so začiatkom o 9:00 hod.
Olympiáda sa bude konať v areáli Správy športových
zariadení v Leviciach, na futbalovom štadióne a na
plavárni, v prípade nepriaznivého počasia
v športovej hale.
Súťažné disciplíny a prihlášky budú zverejnené
na stránke mesta Levice www.levice.sk v priebehu
mesiaca august 2019. Bližšie informácie Vám budú
poskytnuté na Mestskom úrade Levice, 1. poschodie
č. dv. 50 alebo na telefónnom čísle 036 6350 214.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Denisa Kürtiová
učiteľka MŠ

Deň rodiny, MŠ Perecká

Festival hodnôt na ZŠ Vinohrady
Dňa 14.6.2019 sa na ZŠ Školská 14 v Leviciach uskutočnilo žiakov na uskutočnené aktivity prínosom, lebo vieme, že
metodicko-zábavné dopoludnie pod názvom „Festival naša práca nebola zbytočná a metodická príručka môže
hodnôt“.
Tieto aktivity sa uskutočnili v rámci byť zdrojom a inšpiráciou pre prácu učiteľov.
diseminácie a šírenia výsledkov projektu Erasmus+ Mgr. Eva Ginzeryová
„ Sedem farieb dúhy“, ktorý je zameraný na výučbu
koordinátorka projektu ZŠ Školská 14, Levice
Európskych hodnôt ako sú priateľstvo, demokracia,
humanizmus a spolupráca.
Jedným z výsledných
produktov projektu je metodická príručka, v ktorej sú
spracované metodické listy na výučbu hodnôt. Metodická
príručka je spoločným dielom všetkých participujúcich
krajín projektu: Portugalsko, Poľsko, Bulharsko, Litva,
Taliansko, Grécko a Slovensko. Žiaci našej školy pod
vedením pani učiteľky Tariškovej hravou a zábavnou
formou vyskúšali niektoré z týchto aktivít. Jednou z
nich bolo pantomimickou formou znázorniť vybrané
hodnoty alebo ich nakresliť, poprípade slovne opísať.
Úlohou ostatných žiakov bolo uhádnuť o akú hodnotu
ide. Súčasťou zábavného dopoludnia bolo aj vypĺňanie
dotazníkov, v ktorých sme mapovali názory žiakov na
dané aktivity. Pre nás ako učiteľov boli pozitívne ohlasy
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Mesto ocenilo najlepších žiakov
Symbolickou bodkou za celoročnou snahou žiakov je ocenenie ich výsledkov
odovzdaním vysvedčenia. Tých najlepších, ktorí úspešne reprezentovali školu
a dosiahli významné výsledky na okresných, krajských aj celoslovenských
súťažiach,
odmeňuje
samospráva
ocenením
Zlaté
levíča.
Ocenenia
za svoju usilovnosť a úspechy si žiaci prevzali z rúk primátora mesta
25. júna 2019 v levickej synagóge. Ocenenie ZLATÉ LEVÍČA 2019 získali:

Linda Tóthová, spev, Základná umelecká škola - za úspešnú reprezentáciu školy
a mesta v speve
Lea Vajdová, spev, Základná umelecká škola - za dosiahnuté úspechy, za reprezentáciu
školy a mesta v speve
Margaréta Hercová, hra na cimbale, Základná umelecká škola - za dosiahnuté
úspechy v hre na cimbale a prezentáciu školy

Kategória JEDNOTLIVCI
Ján Mederly, ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 - za úspešnú reprezentáciu školy
a mesta vo vedomostných súťažiach z prírodných vied
Jakub Lacek, ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 - za dosiahnuté úspechy
v postupových súťažiach a reprezentáciu školy a mesta vo vedomostných súťažiach
z prírodných vied
Igor Smolka, ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 - za úspešnú reprezentáciu školy
a mesta v predmetových olympiádach a súťažiach
Soňa Tužinská, ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34 - za reprezentáciu školy a mesta
v literárnych súťažiach prírodovedného zamerania na úrovni okresu a kraja
Patrik Šabík, ZŠ, Ul.sv.Michala 42 - za úspešnú reprezentáciu školy a okresu
vo vedomostných súťažiach
Miriam Podušková, ZŠ, Ul.sv.Michala 42 - za dosiahnuté úspechy, reprezentáciu
školy a mesta v biologickej olympiáde
Danica Ondíková, ZŠ, Pri Podlužianke 6 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných
súťažiach z prírodných a spoločenských vied a výborné študijné výsledky
Lenka Koláriková, ZŠ, Pri Podlužianke 6 - za reprezentáciu školy s výraznými
úspechmi v umeleckých súťažiach a výborné študijné výsledky
Kristína Kršiaková, ZŠ, Pri Podlužianke 6 - za reprezentáciu školy a mesta s výraznými
úspechmi v umeleckých, recitačných súťažiach a výborné študijné výsledky
Matej Hrušovský, ZŠ, Pri Podlužianke 6 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných
súťažiach z oblasti prírodných vied a výborné študijné výsledky
Michaela Matušáková, ZŠ, Saratovská ul. 43 - za dosiahnuté úspechy v IT FITNESS
testovaní a účasť na predmetových olympiádach
Viktória Gášpárová, ZŠ, Saratovská ul. 85 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných
súťažiach
Ela Orovnická, ZŠ, Saratovská ul. 85 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných
súťažiach
Marek Holečka, ZŠ, Školská 14 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných súťažiach
z oblasti prírodovedných vied, techniky a športu
Benjamín Korbela, ZŠ, Školská 14 - za dosiahnuté úspechy vo vedomostných
súťažiach z oblasti prírodných vied a športu
Martin Chren, ZŠ, Školská 14 - za reprezentáciu školy s výraznými úspechmi
v prírodovedných súťažiach
Emma Nagy, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - za reprezentáciu školy a mesta
v literárnych súťažiach
Andrea Korpás, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - za dosiahnuté úspechy
v prednese poézie a prózy
Veronika Krnčan, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - za dosiahnuté úspechy
v postupových súťažiach
Réka Pásztor, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - za dosiahnuté úspechy
v postupových súťažiach
Šimon Peter Suchánsky, Základná škola sv.Vincenta de Paul - za úspešnú
reprezentáciu školy, mesta a Slovenska v športe
Dominika Hudecová, Základná škola sv.Vincenta de Paul za reprezentáciu školy
v umeleckých a vedomostných súťažiach
Dominik Takács, Spojená škola internátna - za úspešnú reprezentáciu školy a mesta
v speve a tanci

Odovzdanie ocenenia členom rock-poppovej kapely MAPS
zo Základnej umeleckej školy

KOLEKTÍVY
Žiacky tím v basketbale chlapcov :
Jakub Matuška, David Vizi, Martin Slamka, Boris Adamec, Matúš Broškovič, Angelos
Daoutis, Dávid Frtús, Matúš Slaninka, Samuel Rákoci, Samuel Šmrhola, Michal
Lipovský, Martin Balázs ZŠ, Saratovská ul. 85 -za vynikajúcu reprezentáciu školy
a mesta v školskom roku 2018/2019 v športových súťažiach
Patrik Marcinek a Martin Donoval,
ZŠ, Saratovská ul. 85 - za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v školskom roku
2018/2019 - v kategórii záchranársky čin laickej verejnosti z rúk prezidenta SR Andreja
Kisku prevzali ocenenie Zlatý záchranársky kríž za záchranu muža
Rock-poppová kapela MAPS:
Sarah Tóthová – spev, Martina Števiarová – spev, Lenka Berkešová – spev, Patrik Šabík
– klávesy, Dávid Birčák – basgitara, Jozef Urban – gitara, Simona Murajdová- bicie,
Základná umelecká škola - za dosiahnuté úspechy a vynikajúcu reprezentáciu školy
a mesta v hudobnej produkcii
Žiacky tím mažoretiek Bubbles:
Bibiana Hradecsná, Soňa Homolová, Vivien Lukyová, Natália Kapráňová, Hana
Kováčiková, Sára Lu Jánošková, Adriana Donátová, Laura Kakarová, Lea Trnková,
Natália Barancová, Antónia Patková, Diana Oračková, Eleonóra Hanczková, Megan
Szajková, Natália Hrubšová, ZŠ, Saratovská ul. 43 - za vynikajúcu reprezentáciu školy
a mesta v školskom roku 2018/2019
Žiacky tím vo volejbale dievčat:
Veronika Dovičinová, Hana Tóthová, Chiara Horňáková, Tamara Majerská, Petronela
Gašperáková, Miroslava Pribilincová, Sofia Silvová, Izabela Ráczová, Rebeka Adamová,
Cindy Patrícia Ďurovičová, Natália Cintulová, Gabriela Kostendová, ZŠ, Ul.sv.Michala
42 - za vynikajúcu reprezentáciu školy a mesta v školskom roku 2018/2019
Srdečne blahoželáme!

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Štafetový beh o Putovný pohár primátora mesta
Dňa 6. júna sa konal už 22. ročník štafetového behu o putovný pohár primátora mesta, ktorý bežia žiaci základných
a študenti stredných škôl z Levíc na trase Levice - Pivničná ulica s cieľom v areáli kempu Margita-Ilona. Putovný
pohár primátora mesta Levice získala ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
Výsledky jednotlivých kategórií
I. kategória - mladší žiaci:
1. miesto: ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
2. miesto: ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice
3. miesto: ZŠ Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
II. kategória - starší žiaci:
1. miesto: ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice
2. miesto: ZŠ, Saratovská ul. 85, Levice
3. miesto: ZŠ, Ul. Pri Podlužianke 6, Levice

III. kategória - stredné školy:
1. miesto: Gymnázium sv. Vincenta de Paul, Saratovská
ul. 87, Levice
2. miesto: Gymnázium Andreja Vrábla, Mierová ul. 5,
Levice
3. miesto: Obchodná akadémia, Ul. K. Kittenbergera 2,
Levice
Srdečne blahoželáme !
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Ocenenie účastníkov štafetového behu
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Aktivity

mestskej časti

Horša

Rôzne

Komisia mestskej časti Horša zorganizovala počas
hodového víkendu dňa 1. júna 2019 medzinárodný
futbalový zápas medzi amatérskymi futbalistami
z Horše a amatérmi z Ostravy.
Celé športové popoludnie sa nieslo v priateľskej
atmosfére a v nadväzovaní nových kontaktov. Celodenné
aktivity vyvrcholili večernou tanečnou zábavou, na
ktorej zneli hlavne české a slovenské hity. Pozitívna
odozva od občanov Horše na hodové podujatia bola
určitým spôsobom aj výzvou pre komisiu MČ Horša na
usporadúvanie podobných podujatí aj v budúcnosti.
Dňa 22.júna 2019 zorganizovala komisia MČ pre
Horšanov poznávací zájazd do Čierneho Balogu. Tam
sme navštívili Múzeum čiernohorskej železničky.
Historickým vláčikom sme sa odviezli do Vydrova, kde
sme si pozreli Lesnícky skanzen a prírodné zaujímavosti
okolia. Asi 50 účastníkov zájazdu sa domov vrátilo síce
dosť unavených, ale spokojných a obohatených o nové
zážitky a poznatky z regiónu Horehronia.

Zo školských lavíc do
prírody

Už štvrtý rok Mestský úrad v Leviciach realizuje
projekt „Spoznávajme náučné chodníky“ pre základné
a stredné školy. Cieľom je vytiahnuť deti zo školských
lavíc a aktívne spoznávať prírodné krásy na území
mesta Levice prostredníctvom terénnych exkurzií
s odborným výkladom. Žiaci a študenti levických
základných a stredných škôl majú možnosť vybrať si
z troch ponúkaných alternatív: Náučný chodník od
Kalvárie po Krížny vrch, návšteva travertínovej kopy
Vápnik (Šiklóš) cez Koncovú hôrku a Náučný chodník
v Horšianskej doline. Autobusovú dopravu i občerstvenie
pre účastníkov zabezpečuje mestský úrad. Na projekte
s nami spolupracuje RNDr. Vladimír Smetana, odborný
pracovník Tekovského múzea, ktorý poskytuje
Účastníci futbalového zápasu Horša - Ostrava
JUDr. Ján Janáč účastníkom exkurzií odborný sprievod a výklad. Je
predseda komisie MČ Horša zároveň aj autorom textov i niektorých fotografií na
paneloch náučných chodníkov.
Dňa 9. júna 2019 pripravila komisia mestskej časti
Kalinčiakovo už druhý ročník akcie Skrytá história. Pán Smetana už roky spolupracuje s mestským
Možnosť navštíviť okrem iného aj románsky kostol, úradom práve s cieľom bližšie oboznámiť obyvateľov
jednu z najkrajších a najstarších dominánt nielen a návštevníkov nášho mesta s jeho prírodnými
Kalinčiakova, ale celého regiónu, pritiahla na akciu veľa zaujímavosťami a aj takto mu ďakujeme za jeho
ľudí z Kalinčiakova, z Levíc i okolitých obcí. Príjemný ústretovosť a ochotu podeliť sa so žiakmi s množstvom
chládok a pútavý odborný výklad PhDr. Ladislava zaujímavých informácií. Žiaci sa na exkurziách pútavou
Vinczeho zaujal zúčastnených v katolíckom kostole, formou dozvedajú o geomorfológii jednotlivých
v románskom kalvínskom kostole, ale i v kaštieli. navštívených lokalít a o živočíchoch a rastlinách, ktoré
V bočnom krídle kaštieľa sa prítomní vrátili do histórie aj môžu na vychádzkach vidieť. Samozrejme sa učia, ako sa
vďaka trvalej výstave historických hračiek ako i dobovo správať v prírode aj k prírode, čo môžu chytiť a čo radšej
zariadených izieb z nábytkov a doplnkov vyzbieraných nie, ale aj o tom, ako napr. vybrať kliešťa. Veríme, že si
z exkurzií odniesli množstvo zážitkov a získané
od ľudí z Kalinčiakova.
vedomosti časom využijú aj pri ďalšej návšteve
Keďže Skrytá história má veľký pozitívny ohlas, už niektorého z náučných chodníkov.
teraz komisia v spolupráci s PhDr. Vinczem pripravuje
Ing. Adriana Macáková
na budúci rok už tretí ročník tejto akcie aj s doplneným
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
sprievodným programom.
Ing. Elena Krajkovičová
Foto: Ľudovít Mészáros
člen komisie MČ Kalinčiakovo

V Kalinčiakove
spoznávali históriu

Deň detí v Kalinčiakove
8. jún 2019 patril v mestskej časti Kalinčiakovo oslavám
Medzinárodného dňa detí. Tieto zábavno-súťažné
dopoludnia sa už v Kalinčiakove stali tradíciou a tento rok
ich svojou prítomnosťou ozvláštnila Skupina historického
šermu Bojník z Bojníc. Medzi detičky a dospelých zavítali
urodzené princezné, hradný pán aj rytieri. Po úvodnom
výstrele z historického dela nasledovali ukážky šermu
a dobových tancov. Program pokračoval súťažami,
v ktorých si mohli deti, ale aj dospelí, vyskúšať svoju

šikovnosť. Veľkej obľube u malých aj veľkých sa tešila
aj lukostreľba. Najmenší účastníci si okrem rytierskych
zručností mohli zaskákať na trampolíne či nafukovacom
hrade, alebo si nechať namaľovať na tvár veselé obrázky.
Po zdarnom splnení všetkých úloh boli detičky slávnostne
pasované za rytierov. Zaslúžená odmena za oduševnené
výkony v horúcom počasí prišla aj v podobe pohostenia,
ktoré pripravila Komisia mestskej časti Kalinčiakovo.
O dobrej zábave svedčil veselý džavot detí, ktorý sa
v toto sobotné dopoludnie niesol miestnym ihriskom.
Božena Šinková
členka Komisie mestskej časti Kalinčiakovo

Žiaci na exkurzii v Horšianskej doline

Letné aktivity OZ Patrimonium servandi
Tohoročná letná sezóna je aj na levickej Kalvárii vplyvom
nestáleho počasia rozpačitá. Početní návštevníci
sakrálneho areálu obdivujú farebnú nádheru záhonov
pri kaplnkách krížovej cesty aj obe rozkvitnuté skalky,
kosenú trávu, poriadok a čistotu. Starostlivosť o sakrálny
areál je však pri tomto počasí náročná a namáhavá. Pre
dážď bola vyhliadková veža už dve nedele neprístupná.
Napriek tomu sa OZ Patrimponium servandi podarilo
opäť zveľadiť Kalváriu.
Od mája sú cyklistom k dispozícii tri kovové horizontálne
opierky pre bicykle, upevnené z vnútornej strany
kamenného múru hneď za prvou kaplnkou krížovej
cesty. Majú zelenú farbu preto veríme, že ich cyklisti
objavia a budú ich využívať. Po 11 rokoch sme dali
vymeniť pôvodné plexisklové kryty keramických reliéfov
na kaplnkách krížovej cesty. Poveternostné podmienky
a necitlivé ľudské ruky spôsobili ich postupnú
degradáciu. Od 15. júna sú na kaplnkách nové kryty,
z rovnakého materiálu a rovnakej formy ako boli predošlé.
Bola to nákladná investícia pre skromný rozpočet
občianskeho združenia, preto sme oslovili pôvodných
mecenášov kaplniek krížovej cesty, aby nám pomohli

svojim príspevkom. Ešte v júni sa uskutočnila základná
obnova schátralého dreveného schodiska do lesoparku
pod sakrálnym areálom. Našlo sa päť ochotných
a šikovných dobrovoľníkov, ktorým sa podarilo napriek
hroziacej búrke a dažďu osadiť 16 nových agátových
brvien do pôvodného štrkového lôžka. Základ schodiska
je spravený, no jednotlivé „schody“ treba ešte dotvoriť,
aby boli aj pohodlné a pekné.
Postupne realizujeme na levickom cintoríne obnovu
hrobového miesta významnej levickej rodiny Tabyových,
ktoré má pod patronátom naše OZ na základe dohody
s mestským úradom už od roku 2017. Pre nestále
a nepriaznivé počasie sa nám nedarí začať záchranné
práce na levickej nemocničnej kaplnke.
V piatok 28. júna, sa konala na Kalvárii v torze
historického kostolíka už po tretí rok svätá omša pre
príslušníkov ozbrojených síl a zborov a ich rodiny.
Celebroval ju vojenský kaplán poručík Mgr. Dominik
Jáger z Vojenského útvaru v Topoľčanoch.
Tradične poslednú júlovú nedeľu dopoludnia sa
bude konať na levickej Kalvárii ďakovná svätá omša
k výročiu požehnania obnoveného sakrálneho areálu.

Tento rok to bude 28.júla. a už po jedenásty raz. OZ
Patrimonium servandi srdečne pozýva všetkých,
ktorí sa chcú poďakovať za Božiu pomoc a prosiť
o požehnanie i ochranu pre seba, svoju rodinu aj svoje
mesto.
PhDr. Katarína Holbová
predsedníčka OZ

Ochotní dobrovoľníci opravujú schody do lesoparku

rôzne
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Terénna sociálna práca v lokalite
Ladislavov dvor a Koháryho ulica

Začiatkom roka boli prijaté nové terénne pracovníčky,
ktoré úspešne prešli výberovým konaním a vykonávajú
terénnu sociálnu prácu primárne v lokalite Ladislavov
dvor a Koháryho ulica. Terénna sociálna pracovníčka Mgr.
Mária Micheľová a terénna pracovníčka Eva Koncová sú
zapojené do projektu „Terénna sociálna práca a terénna
práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít“, pod záštitou Úradu splnomocnenca
vlády pre rómske komunity.
Cieľom projektu je efektívny rozvoj rómskej komunity,
dosiahnutie zmeny postoja Rómov v snahe riešiť
svoju vlastnú situáciu a ich postupné začlenenie sa
do majoritnej spoločnosti. Medzi špecifické ciele
patria najmä predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine, zamedzenie nárastu sociálno-patologických
javov, drogovej závislosti, domáceho násilia, zlepšenie
situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním
na zvýšenie ich aktivity, ako aj zlepšenie sociálnych
návykov a integrácia marginalizovanej rómskej
komunity s ohľadom na ich špecifické potreby a kultúru.
Spolupracujúcimi subjektmi sú Úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny, Mestský úrad, Mestská a Obvodná polícia,
školy, lekári, neziskové organizácie a iné pomáhajúce
profesie.

TSP (terénna sociálna pracovníčka) a TP (terénna
pracovníčka) pracujú s marginalizovanou rómskou
komunitou s cieľom zvýšiť ich sociálnu inklúziu.
Zameriavajú sa na viaceré činnosti, medzi ktoré
patrí najmä poskytovanie sociálneho poradenstva
a sprevádzanie klientov na úrady a inštitúcie v súvislosti
s riešením ich nepriaznivej sociálnej situácie, ako aj
získavanie a obnovenie pracovných návykov potrebných
na začlenenie sa do pracovného procesu, pomoc pri
uplatnení sa na trhu práce, aktivity na zlepšenie finančnej
gramotnosti či riešenie otázky bývania. Prostredníctvom
metód sociálnej práce sa vykonávajú tieto činnosti najmä
v prirodzenom rodinnom prostredí klienta.
Medzi ďalšie činnosti patrí aj poskytovanie poradenstva
v oblasti zlepšenia hygienických návykov, starostlivosti
o výchovu detí, zlepšenie školskej dochádzky,
odstraňovanie
záškoláctva,
zvyšovanie
hodnoty
vzdelávania Rómov, ako aj zmysluplné využívanie
voľného času prostredníctvom skupinových aktivít
s deťmi, mládežou a ich rodičmi. Terénne sociálne
pracovníčky v lokalite Ladislavov dvor a Koháryho
ulica počas práce v teréne vykonávajú aj protidrogovú,
zdravotnú prevenciu a osvetu v rámci plánovaného
rodičovstva. Počas prvého polroka 2019 v rámci

svojich aktivít zorganizovali podujatie pri príležitosti
Medzinárodného dňa Rómov, jarné čistenie priestranstva
obyvateľmi na Ladislavovom dvore, jarnú charitatívnu
zbierku pre ľudí v núdzi či Deň detí na Ladislavovom
dvore. Okrem toho absolvovali niekoľko školení
a odborných seminárov v rámci rómskej problematiky.
Mgr. Mária Micheľová
terénna sociálna pracovníčka

Deň detí na Ladislavovom dvore

Mobilná letná knižnica
je tu pre vás počas celého leta
Malá drevená knižnica v parku pri soche M.R.Štefánika už piate leto otvára svoje dvierka pre všetkých okoloidúcich.
V zmysle hesla „požičaj, prečítaj a vráť“ si každý môže vybrať knižku a prečítať buď na čerstvom vzduchu na lavičke
v parku, alebo si ju požičať domov. Samozrejme je možné prispieť aj vlastnými knižkami, ktoré sa Vám už doma
zunovali. Jednoducho ich doneste a položte na poličky knižnice.
Knižnica je otvorená denne od 10:00 do 20:00 hod. až do konca augusta. Veríme, že si počas pekných letných dní
nájdete chvíľku pre seba a v príjemnom prostredí mestského parku si oddýchnete pri dobrej knižke.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

LETO NA KRYTEJ PLAVÁRNI

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú
sa v blízkosti telocvične T-18 a zimného štadióna.
Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou predbežných požiadaviek
na Správe športových zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné
na jeden kurt je 6,00 €/hod.

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
počas letných prázdnin
Pondelok

-----

13:00 – 20:45 hod.

Muži

Sanárium

VSTUPNÉ

Utorok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Ženy

Sanárium

pre 1 dospelú osobu

Streda

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sauna

Štvrtok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

ženy

Sauna

Piatok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Muži

Sauna

Sobota

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sanárium

Nedeľa

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sanárium

vstupné na 2 hod. do 15:00
vstupné na 2 hod. od 15:00
prekročenie za každých
30 min. navyše
vírivá vaňa celotelová
(20 min. / osoba)
uzavretá skupina 1 hod.

Otvorenie knižnice škôlkármi z MŠ na Okružnej ul.
a mladými poslancami Mestského parlamentu mládeže

Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti,
že krytá plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2019 do 2. 9.
2019 otvorená nasledovne:
-----

od 13:00 do 21:00 h.

Utorok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Streda

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Štvrtok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Piatok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Sobota

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Nedeľa

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Pondelok

V stredu bude detský bazén otvorený až od 10:00 hod.
V plaveckom bazéne budú v pondelok až piatok od
9:00 do 10:00 hod. voľné 2 plavecké dráhy.
4,50 €
6,00 €
2,00 €
2,00 €

40,00 €

Pre deti do 15 rokov platí
polovičné vstupné.

Cez letné prázdniny bude na krytej plavárni platiť
vstupné po dobu troch hodín a zároveň sa nemusia
používať plavecké čiapky.
V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú
plochu vedľa plavárne.
VSTUPNÉ
DOSPELÍ				
2,50 €
DETI do 15 rokov		
1,50 €
DOSPELÍ nad 60 rokov
1,50 €
(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej
skrinky).
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