NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

č. 3, ročník XII., jún 2014, nepredajné

FOTOGRAFICKÁ SÚŤAŽ LEVICE 2014
Zástupkyňa primátora mesta Mgr. Beáta
Vrábelová vyhlasuje ôsmy ročník
fotografickej súťaže LEVICE 2014.

TÉMA FOTOSÚŤAŽE:
VOĽNÁ TÉMA
Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí radi zachytávajú svojím fotoobjektívom momentky zo života.
Súťaž bude prebiehať v čase od vyhlásenia do konca
septembra 2014.
Súťaží sa v dvoch vekových kategóriách, kategória
deti a mládež do 16 rokov a kategória nad 16 rokov.
Súťaže sa môžu zúčastniť aj profesionálni fotografi,
ktorí budú vyhodnocovaní v osobitnej kategórii.
Maximálne štyri najlepšie snímky formátu
A5 (13×18 cm) môžete odovzdať v obálke označenej
menom, adresou a názvom súťaže „Fotosúťaž – LEVICE 2014/8“ do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ

Levice, alebo doručiť poštou na adresu MsÚ Levice,
Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice.
Vaše súťažné foto materiály zasielajte v termíne
od 1. júla do 30. septembra 2014. Na obálku nezabudnite uviesť aj vekovú kategóriu, v ktorej súťažíte. Fotograf profesionál označí obálku heslom Profesionál.
Súťaží sa o hodnotné ceny. Najlepšie práce budú sprístupnené k nahliadnutiu verejnosti. Fotografický materiál môže byť v budúcnosti použitý aj na propagačný materiál mesta Levice v prípade Vami udeleného súhlasu.
Želáme veľa úspechov pri fotografovaní v roku 2014.
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Schválenie projektu
„ELEKTRONIZÁCIA SLUŽIEB MESTA LEVICE“

TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom
Operačného programu Informatizácia spoločnosti.
Tvoríme vedomostnú spoločnosť.
Mesto Levice so sídlom Nám. hrdinov 1/1,
934 01 Levice obdržalo dňa 03. 02. 2014 Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v rámci projektu „Elektronizácia služieb mesta Levice“.
Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 – Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb,
Opatrenia 1.2 – Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických služieb
na miestnej a regionálnej úrovni. Sprostredkovateľským orgánom pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti je
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(www.informatizacia.sk, www.opis.gov.sk).

Základné informácie o projekte:
Cieľom projektu je vytvorenie jednotného
integrovaného informačného prostredia
v súlade s princípmi jednotnej architektúry
ISVS definovanej v NKIVS, so zreteľom na
využívanie komponentov IS Mesta Levice
na centrálnej úrovni postavených na princípoch SOA architektúry, kde každý komponent má svoj špecifický účel. Elektronizácia služieb zabezpečí štandardizované
elektronické formuláre žiadostí (elektronický podpis), on-line prístup k stanoviskám,
rozhodnutiam a vyjadreniam vydávaných
v priebehu procesov podaní, elektronické zaplatenie poplatkov a služieb, prístup
k podkladom pre podávanie žiadostí a vy-

dávanie rozhodnutí, plne elektronizovanú
komunikáciu mesta s dotknutými účastníkmi a inými orgánmi VS (G2C, G2B, G2G)
a správu referenčných lokálnych registrov.
Realizácia počíta s plnou integráciou na
ÚPVS.
Výška poskytnutého príspevku:
Celkové oprávnené výdavky projektu sú
vo výške 800 000,00 EUR. Nenávratný finančný príspevok predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov projektu, t.j.
760 000,00 EUR. Spolufinancovanie mesta
Levice je vo výške 5%. t.j., 40 000,00 EUR
V Leviciach dňa 03.06.2014
Ing. Ľuboš Ternovszky a Ing. Dana Kišová

Mesto Levice dalo „ZELENÚ ZELENI“!
„Viridi Viridis“ alebo „Zelená zeleni“ bol názov projektu, ktorý Mesto Levice realizovalo v tomto roku za finančnej pomoci z fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis, ktorý projekt podporil sumou 6073.90 € a mesto Levice prispelo finančnou čiastkou
2024.78 €. Jeho slávnostné ukončenie sa konalo 29. mája za prítomnosti donora a účastníkov projektu.
Hlavným cieľom projektu bolo odstrániť problémy vo vnútrobloku
na Vajanského ul. v Leviciach, ktorý nebol prispôsobený na návštevnosť veľkého počtu obyvateľov a nebol vhodne disponovaný, pretože
tam chýbala akákoľvek forma zelene či možnosti posedenia.
Dnes je tomu inak a priestor vo vnútrobloku skrášľuje 1884 kusov
rastlín a celá plocha sa premenila na príjemnú záhradu o výmere
880 m2.
Hlavným koordinátorom prác a realizátorom projektu bola Ing. Mária Parráková, referentka pre tvorbu a ochranu verejnej zelene
a detských ihrísk, ktorá operatívne prispôsobovala tempu výsadby
dodávku rastlinného materiálu, určovala termíny stretnutí a etáp výsadieb a zabezpečovala bezproblémový chod celej realizácie.
Do procesu výsadby boli zainteresovaní i poslanci Mestského parlamentu mládeže v Leviciach, ktorí v rámci prvej etapy výsadby, ktorá
bola asi tou najťažšou, začali sadiť vzrastlé stromy a miestami si siahli
až na dno svojich síl, pretože terén „bojoval“ proti nim a borili sa
so starými tehlami, kameňmi či železom. V ďalších etapách už boli
zručnejší a pyšní na to, čo dokázali. Všetky ostatné etapy na seba
nadväzovali, robili sa vo vopred naplánovaných termínoch, ručne
bez pomoci mechanizmov, pod dohľadom odborného pracovníka
mesta, projektanta a firmy zabezpečujúcej servis.
Výsadba rozbila jednu súvislú trávnatú plochu na menšie plochy
určené na oddych a zábavu, priestor dokonale ozelenila, čím sa

zvýšila kvalita mikropriestoru po stránke estetickej, zdravotnej,
bezpečnostnej, zlepšenia životného prostredia.
V budúcnosti mesto plánuje plynule nadviazať na ozelenenie priestoru doplnením mobiliáru, povrchových úprav na odpočívadlách a nástupných priestoroch, ako aj doplnením exteriérových
seniorských cvičiacich prvkov a iných zariadení pre voľnočasové
aktivity a vytvoriť tak komplexný spoločenský priestor.
Ing. Mária Parráková
referent pre tvorbu a ochranu ver. zelene
a detských ihrísk MsÚ Levice
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NA KRÍŽNOM VRCHU SA
OPÄŤ OSLAVOVALO!
História tejto vinohradníckej lokality siaha ďaleko do minulosti
a hoci sa hajloky miestnych vinárov v priebehu desaťročí zmenili, čaro tohto viničného prostredia tu zostalo a naďalej pretrváva. Preto nás teší, že sa Mestu Levice v spolupráci so Združením
vinohradníkov Krížny vrch Levice a Mestským kultúrnym strediskom v Leviciach podarilo spraviť deň sv. Urbana pamätným.
V sobotu 31. mája 2014 sa na Krížnom vrchu opäť konala oslava
a pokračovalo sa tak v tradícii, ktorá sa niesla v duchu myšlienky
zachovania dedičstva našich predkov pre budúce generácie. Tento
deň sa ľudia schádzajú pri soche sv. Urbana – patróna všetkých
viníc, vína a vinohradníkov a modlia sa za budúcu úrodu. Stalo
sa tak i na Krížnom vrchu počas svätej omše, ktorú celebroval pán
dekan Mons. Ján Bednár. Po nej bola pre všetkých prítomných
pripravená zábava pri kamennej studni v podobe kultúrneho podujatia, chutného gulášu a ochutnávky miestnych vín.

Myšlienka zachovania vinohradníctva je dôležitá, preto veríme, že
tradícia bude pokračovať i v budúcnosti a bude sa tešiť vysokému
záujmu zo strany verejnosti a milovníkov vín a vinohradníctva.

CELÝ MESIAC CHODILI DO PRÁCE NA BICYKLI
Levice sa začiatkom mája zapojili do celonárodnej súťaže s názvom „Do práce
na bicykli“, v rámci ktorej si jej účastníci
vyskúšali ekologickejší spôsob dochádzania do práce. Do súťaže sa zapojilo
celkovo 17 tímov zo siedmich firiem

a inštitúcií, pričom každý súťažiaci tím
mohol mať minimálne dvoch a maximálne štyroch členov a z jednej firmy mohol
pochádzať ľubovoľný počet tímov. Celkovo do práce na bicykli jazdilo v mesiaci
máj 56 pracovníkov.

Súťaž trvala celý mesiac a jej slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo 9. júna
2014 v obradnej sieni Mestského úradu
v Leviciach. Najviac kilometrov počas trvania súťaže najazdili zamestnanci firmy
Camfil, s.r.o., s počtom 4808 km s počtom
jázd 780, na druhom mieste skončil tím
ENEL Slovenské elektrárne a. s., závod
AE Mochovce s počtom kilometrov 3146
a 150 jázd, a na hrdom treťom mieste sa
umiestnili zamestnanci Mestského úradu v Leviciach, ktorí do práce bicykloval
1346 kilometrov a spolu prešli 421 jázd.
V rámci firiem bol najúspešnejším cyklistickým tímom tím spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne a.s. – EMAN I., ktorý cestou
do práce prešiel 2312 kilometrov. Druhý
skončil tím Camfil bike A, s 1404 km a tretím najúspešnejším tímom bol tím EMAN
II., ktorý do práce bicykloval 834 km.
Všetkých sedemnásť tímov spolu bicyklovalo do práce až 10 164 km a môžu hrdo
vyhlásiť, že spravili veľký krok pre svoje
zdravie i životné prostredie.
(MsÚ)

Deň otvorených dverí u primátora mesta!
Vážení občania,
príďte a povedzte, čo Vám v našom meste chýba, čo by ste zmenili, ale aj čo sa
Vám páči a s čím ste spokojní aj počas letných prázdnin. Z Vašich názorov budeme vedieť, čo robíme dobre, ale aj kde sú naše nedostatky.
KEDY: 2. júla a 6. augusta 2014 od 13,00 h do 16,30 h
KDE: v kancelárii primátora, I. poschodie, číslo dverí 34
O prípadných zmenách termínov, z pracovných či zdravotných dôvodov, Vás budeme
informovať!
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Pelotón cyklistov úspešne dorazil do nášho mesta
Mesto Levice sa stalo 4. etapovým mestom Medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska a pelotón pretekárov sme privítali 6. júna 2014 medzi 16:00 – 17:00 hod. Pre mesto, ktoré žije
športom, to bola bez pochýb výnimočná udalosť, ktorá pritiahla
pozornosť mnohých fanúšikov a bola obohatením nášho športového života. Príchod pelotónu sprevádzal bohatý kultúrny program a po prekonaní cieľovej rovinky čakalo cyklistov slávnostné
vyhodnotenie, kde ceny odovzdali primátor mesta Levice Ing. Štefan Mišák, zástupcovia a konatelia firiem, ktoré podujatie sponzorsky podporili i zástupcovia Cyklistického zväzu Slovenska.
Víťazom 4. etapy 58. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktorá viedla z Handlovej k nám do Levíc a merala 177,5 km,
sa stal Talian Christian Delle Stelle. Preteky Okolo Slovenska vyvrcholili v sobotu záverečnou etapou z Levíc do Bratislavy. Pretekári vyštartovali o 9.30 h a približne o 13.30 hod. dorazili do cieľa
pri nákupnom centre Eurovea.
Celkovým víťazom 58. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa stal Alexander Polivoda, pretekár z Ukrajiny.
Touto cestou ďakujeme všetkým organizáciám a firmám, ktoré
dané podujatie sponzorsky podporili, a to: ZF SACH Slovakia,
a.s., LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a.s., Cloetta Slovakia, a.s., Peter Kucharčík, Mlyn Pohronský Ruskov, a.s., LEMO, a.s., VÚEZ, s.r.o.,
IDO EET - Levické strojárne, s.r.o, OPPERMANN INDUSTRIAL

WEBBING, s.r.o., Camfil, s.r.o., Nefab Packaging Slovakia, s.r.o.,
Ing. Jozef Horniak - VIALLE, NOVOGAL a.s., LASA Slovakia,
s.r.o. Levice, CORA GEO, s.r.o. Poprad, Prvá Komunálna Finančná, a.s. Nitra, pobočka Levice.
(MsÚ)

DEŇ ZDRAVIA PONÚKOL OBČANOM VEĽA
ZDRAVÝCH NÁPADOV
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé
mesto Levice pripravilo ďalší ročník Dňa
zdravia, ktorý sa konal 17. júna v priestoroch CK Junior v Leviciach.
Akcie zameranej na ponuku zdravého životného štýlu sa každoročne zúčastňuje
mnoho jej priaznivcov a súčasne i množstvo vystavovateľov, ktorí prezentujú svoje
služby a výrobky týkajúce sa zdravia a zdravého životného štýlu. Návštevníci si aj tento
rok mali z čoho vyberať a mohli sa priučiť
starostlivosti o svoje zdravie. Bola pre nich
pripravená okrem iného bezplatná kontrola materských znamienok, minikurz život
zachraňujúcich úkonov, ponuka zdravotných pomôcok, liečivých byliniek, prírodnej kozmetiky, čajov, výživových doplnkov
či pomôcky dentálnej hygieny a kontrola

chrupu. Svoju pomocnú ruku podávali aj
združenia, ako Zväz diabetikov Slovenska, z. o. Levice, Klub abstinentov Levice
– Nový začiatok, Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie
alebo Asociácia nepočujúcich Slovenska.

Návštevníkov lákalo najviac bezplatné meranie rizikových faktorov – cholesterolu, cukru v krvi, tlaku, BMI, WHR. Počas konania
podujatia mohli záujemcovia využiť 50% zľavu do levickej plavárne, vychutnať si zdravé
jedlá, šaláty v podaní šikovných študentov
Strednej odbornej školy, Ul. sv. Michala 36
v Leviciach, ktorí zároveň rozdávali i cenné
rady v oblasti starostlivosti o pleť a líčenia.
Novinkou tohtoročného podujatia bolo
„hrubé črevo“, v rámci ktorého sa návštevníci mohli bližšie oboznámiť s jeho najčastejšími ochoreniami a priučiť sa tomu, ako
im predchádzať.
A pretože zdravie máme len jedno veríme,
že aj tento deň motivoval občanov nášho
mesta i okolia k zdravšiemu životnému štýlu
a k zvýšenej starostlivosti o svoje zdravie.
(mb)

Novinky z levickej radnice č. 3/2014

samospráva

5. strana

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE...
ČERSTVÍ ABSOLVENTI!
Aj v tomto školskom roku 2013/2014 pribudlo v projekte „Správaj sa normálne“ až
162 nových absolventov. Ide o žiakov štvrtých ročníkov zo Základnej školy, Ul. sv.
Michala 42, Levice, zo Základnej školy, Pri
Podlužianke 6, Levice a zo Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice. Títo žiaci absolvovali projekt, ktorý sa už dlhé roky teší
pozitívnym ohlasom detí, pedagógov aj rodičov. Projekt obsahuje 10 tém o polícii, jej
činnosti a mieste v spoločnosti. Zaoberá sa
problematikou krádeží, pravidlami v cestnej
premávke, hromadnej dopravy, zábavnej
pyrotechniky, vandalizmu, alkoholizmu, hazardných hier, bezpečným internetom, drogovou problematikou, násilím, rasizmom
a diskrimináciou. Cieľom projektu je popularizácia práce policajtov a zvýšenie dôvery
polície v očiach verejnosti. Dôležitým aspektom získavania dôvery je spolupráca polície
s deťmi. Veď práve 10-11-ročné deti si formujú svoj pohľad na svet, sú ľahko ovplyvniteľné a neuvážene môžu vyparatiť niečo, čo
sa s nimi bude viezť celý život.

Prostredníctvom projektu sa snažíme zabrániť stúpajúcemu trendu kriminality,
násilnej trestnej činnosti, drogovej závislosti, alkoholizmu a iným nežiadúcim sociálno – patologickým javom spoločnosti.
Deti sa prijateľnou formou učia nájsť spôsob, ako sa vyhnúť riziku a nestať sa obeťou
trestného činu či iného nepremysleného aj

vlastného konania. Pevne verím, že žiaci si z tohto projektu odnesú veľa nových
pozitívnych poznatkov, ktoré budú vedieť
v budúcnosti využiť v reálnom živote.
Bc. Miloš Adámik,
referent preventívno-výchovných činností
Mestská polícia Levice

MALÍ ZDRAVOTNÍCI PO ROKU OPÄŤ ZASAHOVALI!

V utorok 20. mája sa stretli malí zdravotníci z Levíc a okolia
v Materskej škole na Konopnej ulici, ktorá v spolupráci so Slovenských červeným krížom, územný spolok Levice, zorganizova-

la tradičnú prehliadku malých zdravotníkov. Naši najmenší tak
mohli opäť odprezentovať svoje poznatky a praktické skúsenosti
z podávania prvej pomoci.
Pre škôlkarov boli pripravené tematické stanoviská, kde mohli vidieť
rôzne simulované zranenia - popáleniny, uštipnutie hmyzom, odreniny a iné menšie poranenia, s ktorými si museli za pomoci „dospelákov“ poradiť, podať prvú pomoc a ošetriť ich. Keďže sa celá prehliadka
niesla v duchu myšlienky ako chrániť svoju Zem a ovzdušie, deti sa
učili správne separovať odpad rozhádzaný po areáli školy, stretli sa
s „pánom kyslíkom“, ktorý rozdával cenné rady a poučné bolo i stretnutie s riaditeľom spoločnosti CAMFIL, s.r.o., ktorá je jedným z najväčších globálnych odborníkov na filtráciu vzduchu vo svete.
Deti si po celý čas so záujmom a s nadšením osvojovali nové poznatky, prehlbovali si vzťah k ochrane človeka a zdravia a v neposlednom rade spoznávali základné informácie o krvi, jej zložení,
funkciách v ľudskom organizme a akceptovaniu dôležitosti bezpríspevkového darovania krvi, ktorý prebiehal počas celej prehliadky.

Deti v jasličkách tiež oslavovali svoj veľký DEŇ!
Medzinárodný deň detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta a je sviatkom všetkých našich menších či väčších ratolestí, oslavovali aj v mestských detských jasličkách.
V piatok 30. mája 2014 strávili deti v detských jasliach príjemné a veselé dopoludnie. Hoci im ani tento rok počasie príliš
neprialo, svoje veľký deň oslávili s úsmevom na tvári a v dobrej nálade.
Na tento významný sa deň patrične pripravili, vyobliekané a usadené na stolič-

kách si spoločne zatancovali obľúbené
tance, nakreslili obrázky a vyšantili sa na
detskej šmýkačke či v bazéne plnom farebných balónov a lôpt.
Nechýbali ani veselá hudba, ktorá sa ozývala miestnosťami, a štedrý stôl plný slad-

kých či slaných pochúťok, ktoré k oslave
bezpochyby patria.
Detičky si dopoludnie užívali naplno
a s úsmevmi na tvárach sa uložili k poobednému spánku.
(mb)
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Mestskú športovú olympiádu otvorili materské školy!
15. mája 2014 sa v športovej hale v Leviciach začal ďalší ročník Mestskej športovej
olympiády. Pomyselnú štafetu uchopili
ako prví do svojich rúk deti z levických
materských škôl, ktoré si zmerali svoje sily
v štyroch olympijských disciplínach.
Slávnostné otvorenie olympiády sa odohralo pred zrakmi mnohých športuchtivých
divákov a našich najmenších, pre ktoré znamenalo začiatok ich veľkého súperenia. Malých športovcov, ich spolužiakov, kamarátov
a pani učiteľky v hľadisku privítali povzbudivými slovami zástupkyňa primátora mesta
Mgr. Beáta Vrábelová a Mgr. Mária Kuriačková, poslankyňa Mestského zastupiteľstva
v Leviciach a predsedníčka komisie športu
MsZ, ktoré im popriali veľa šťastia, zdravia
a úspechov. O dobrú úvodnú atmosféru sa
postarali aj malé mažoretky z Materskej
školy na Konopnej ulici, ktoré svojím vystúpením uchvátili všetkých prítomných. Po
úvodnom tanečnom čísle a privítaniach nasledovalo slávnostné defilé malých účastníkov olympiády, vztýčenie olympijskej vlajky
a zapálenie tradičného olympijského ohňa.
Po ukončení oficiálnej časti nasledovala malá zahrievacia rozcvička a po nej sa
malí športovci vrhli na jednotlivé discip-

líny – beh na 40m, hod kriketovou loptičkou, skok do diaľky z miesta a prekážkový
beh. Súťažilo sa v dvoch kategóriách, kde
si sily zmerali zvlášť chlapci a dievčatá.
Olympiáda prebiehala za veselej asistencie levíka Lea, maskota mestskej športovej
olympiády, ktorý malým športovcom pred
začatím každej disciplíny dodával odvahu
a povzbudzoval ich k lepším výkonom.
Celé podujatie komentátorsky sprevádzal
Mgr. Ervín Szalma.
V jednotlivých disciplínach zvíťazili:
Beh na 40 m chlapci/dievčatá
1. Adam Titurus (MŠ Dopravná)/ Simona
Michalovská (MŠ Konopná)
2. Jakub Pagáč (MŠ Hlboká)/ Kiara Pavlíková (MŠ Dopravná)
3. Timotej Jelínek (MŠ Tekovská)/ Bianka
Fabiánová (MŠ P. O. Hviezdoslava)
Skok do diaľky chlapci/dievčatá
1. Jakub Koštrna (MŠ Perecká)/ Ashley
Alexis Kakarová (MŠ Tekovská)
2. Juraj Tóth (MŠ Dopravná)/ Lenka Macáková (MŠ sv. Vincenta)
3. Filip Géci (MŠ Tekovská)/ Simona Štefková (MŠ Perecká)

Hod kriketovou loptičkou chlapci/dievčatá
1. Martin Macák (MŠ Dopravná)/ Linda
Tóthová (MŠ Konopná)
2. Miroslav Beniak (MŠ Konopná)/ Mia
Sophie Rudolphi (MŠ Tekovská)
3. Tamáš Michal (MŠ Hlboká)/ Viktória
Ľahká (MŠ P. O. Hviezdoslava)
Prekážková dráha chlapci/dievčatá
1. Dávid Ildža (MŠ Hlboká)/ Radoslava
Morvaiová (MŠ Hlboká)
2. Ján Kupča (MŠ Tekovská)/ Dominika
Čimborová (MŠ Tekovská)
3. Christopher Lajčin (MŠ Okružná)/
Nina Santusová (MŠ P. O. Hviezdoslava)
Celkovým víťazom mestskej športovej
olympiády materských škôl sa stala Materská škola na Tekovskej ulici. Na druhom
mieste sa umiestnila Materská škola na
Dopravnej ulici a na treťom mieste Materská škola na Konopnej ulici.
Všetkým srdečne blahoželáme!

Olympijskú štafetu prebrali žiaci základných škôl!
Dňa 22. 5. 2014 sa pokračovalo v meraní síl v rámci mestskej športovej olympiády a pomyselnú štafetu uchopili do svojich rúk žiaci
základných škôl, ktorí súťažili o pohár riaditeľa Správy športových zariadení v Leviciach. Počasie im naozaj prialo a tak mohli stráviť
príjemné dopoludnie namiesto školských lavíc rôznymi pohybovými aktivitami.
Celkové umiestnenie škôl:
1. ZŠ Pri Podlužianke 6
2. ZŠ Ul. sv. Michala		
3. ZŠ Saratovská 43		
4. KSŠ sv. Vincenta de Paul
5. ZŠ A. Kmeťa		

6. ZŠ Saratovská 85
7. ZŠ Školská 14
8. ZŠ s VJM Gy. Juhásza
9. Spojená škola internátna

V jednotlivých disciplínach zvíťazili:
Beh na 60 m – chlapci:
Beh na 60 m – dievčatá:
1. Matúš Rusnák
1. Nikola Kováčiková
2. Filip Takáč
2. Bianka Schorschová
3. Jaroslav Lukniš
3. Viktória Kmotricová
Beh na 800m dievčatá:
1. Nikola Kováčiková
2. Dominika Povrazníková
3. Kristína Kotrusová

Beh na 1000m chlapci:
1. Juraj Coloň
2. Matej Kádek
3. Nikolas Kupča

Skok do diaľky – chlapci:
1. Michal Arvaj
2. Matúš Rusnák
3. Dávid Sládeček

Skok do diaľky - dievčatá:
1. Diana Dudášová
2. Kabáthová
3. Bianka Schorschová

Švédska štafeta /zmiešaná/:
2. IV. ZŠ Pri Podlužianke

1. KSŠ sv. Vincenta de Paul
3. ZŠ s VJM Gy. Juhásza

Plávanie – chlapci:
1. Matej Kádek
2. Marek Pavuk
3. Matej Grman

Plávanie – dievčatá:
1. Nina Paulínyová
2. Lea Kosztolányiová
3. Lea Trusková

Tenis - chlapci:
1. Filip Žilkay
2. Michal Moncoľ
3. Dominik Kulčár

Tenis - dievčatá:
1. Kristína Zlatnická
2. Martina Senešiová
3. Natália Forgáčová

Volejbal - dievčatá:
1. IV. ZŠ Pri Podlužianke
2. V. ZŠ Saratovská 43
3. I. ZŠ A. Kmeťa

Basketbal – chlapci:
1. VI. ZŠ Saratovská 85
2. IV. ZŠ Pri Podlužianke
3. KSŠ sv. Vincenta de paul

Vybíjaná - dievčatá:
1. IV. ZŠ Pri Podlužianke
2. VII. ZŠ Školská
3. V. ZŠ Saratovská 43

Malý futbal – chlapci:
1. II. ZŠ Ul. sv. Michala
2. IV. ZŠ Pri Podlužianke
3. I. ZŠ A. Kmeťa

Stolný tenis - chlapci:
1. Lukáš Lukniš
2. Simon Guťan
3. Jakub Guláš

Stolný tenis – dievčatá:
1. Adriana Balúchová
2. Tamara Forgáčová
3. Ema Kapcová

mládež / šport
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LEVICKÁ MÁJOVÁ 5
Sviatočný deň 8. máj 2014 trávili niektorí naozaj výnimočne – tradičným behom na 5 km. Záujem o účasť na treťom ročníku behu s názvom „Levická májová 5ka“ bol opäť veľký. Na beh sa zaregistrovalo takmer 167 účastníkov, z čoho bolo 81 detí a 86 dospelých. Bežci boli
rozdelení do 15 kategórií a ich bežecká trať viedla po námestí a ulicami centra mesta a dala účastníkom riadne zabrať. Počasie im však
prialo a mohli prežiť príjemné popoludnie strávené aktívnym športom.
Športové podujatie organizačne zabezpečilo Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach pod záštitou poslankyne MsZ
Márie Kuriačkovej, ktorá celé podujatie aj moderátorsky sprevádzala a pri organizácii športového podujatia pridali ruku k dielu i poslanci
mestského parlamentu mládeže. Ceny víťazom odovzdal primátor mesta Levice Ing. Štefan Mišák, prednosta mestského úradu Ing. Marián
Sokol a pán Ladislav Lutovský, poslanec mestského zastupiteľstva a člen komisie športu.
VÝSLEDKY:
Chlapci a dievčatá r. 2009 a mladší:
1. Rácz Tomáš, Mandáková Karin
2. Valkovič Samuel, Škorecová Elissa
3. Masný Sebastián, Berkešová Paulína
Chlapci a dievčatá r. 2007 – 2008:
1. Alex, Miklóšová Karolína
2. Mizerák Maximilián, Laktišová
Simona
3. Lipták Rastislav, Králiková Simona
Chlapci a dievčatá r. 2005 – 2006:
1. Bátovský Boris, Pivarčiová Nicol
2. Santa Daniel, Moravská Tamara
3. Mičjan Tomáš, Ráczová Izabela
Chlapci a dievčatá r. 2003 – 2004:
1. Melaga Martin, Fiťková Martina
2. Flašík Peter Patrik, Mácsaiová Jana
3. Žilka Filip, Krajčírová Natália

Chlapci a dievčatá r. 2001 – 2002:
1. Toma Jakub, Povrazníková Dominika
2. Páleník Marek, Jánošová Karin
3. Kopernický Tobias, Piatriková Margaréta
Chlapci a dievčatá r. 1999 – 2000:
1. Coloň Adrián, Potančeková Timea
2. Pavlovič Erik, Titková Viktória
3. Páleník Roman, Meszárošová Natália
Chlapci a dievčatá 1997 – 1998:
1. Verbovský Matúš, Lajtošová Mariana
2. Mokrý Jakub, Olveczká Eva
3. Vigľaš Pavol
Chlapci a dievčatá 1995 – 1996:
1. Fazekaš Tadeáš, Miklóšová Ivonka
2. Sopko Ján, Gunárová Katarína

3. Valkovič Michal, Meszárošová
Ema, Baková Katarína
Muži 1975 – 1994:
1. Bubeník Jozef
2. Korčok Július
3. Šiko Jakub
Ženy 1980 – 1994:
1. Kuriačková Ivana
2. Bednárová Mirka
3. Kudelová Michaela
Veteráni 1 muži 1965 - 1974:
1. Jánoš Slavomír
2. Horňáček Peter
3. Kukla Anton
Veteráni 2 muži 1964 – 1955:
1. Madaj Ľubomír
2. Urbanec Jaroslav
3. Baksa Ľubomír

Veteráni 3 muži 1954 a starší:
1. Samec Milan
2. Kozher Jarolín
3. Šutka Dušan
Veteránky 1 ženy 1965 – 1970:
1. Kováčová Monika
2. Kopernická Erika
3. Jánošová Mirka
Veteránky 2 ženy 1964 a staršie:
1. Balážová Zlatka
2. Barančíková Helena

Víťazom srdečne blahoželáme
a poďakovanie patrí všetkým,
ktorí sa na príprave podujatia
podieľali!

Putovný pohár primátora
mesta získala KSŠ
sv. Vincenta de Paul
10. júna 2014 sa žiaci a študenti z levických škôl stretli, aby spoločne opäť zabojovali o pohár primátora mesta v štafetovom behu. Už
17-ty ročník tohto športového podujatia, ktoré organizuje Mesto
Levice a Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach, sa
tešil vysokej účasti športovcov, ktorí strávili jedno pekné, hoci horúce, športové dopoludnie.
Štafetový beh bol rozdelený na tri kategórie – mladší žiaci a starší
žiaci základných škôl a študenti zo stredných škôl bez vekového
obmedzenia. V štafete štartovali zmiešané družstvá, 2 chlapci
a 2 dievčatá a bežci museli zabehnúť trasu dlhú 4 km s cieľom na
kúpalisku Margita- Ilona. Okrem diplomu a cenného pohára, ktoré bežci získali pre školu, dostali tiež permanentky na kúpalisko
Margita- Ilona počas letných prázdnin.
VÍŤAZNÉ DRUŽSTVÁ:
1. kategória:
1. miesto: ZŠ Saratovská 85
2. miesto: ZŠ Pri Podlužianke 6
3. miesto: ZŠ Ul. sv. Michala 42

2. kategória:
1. miesto: ZŠ KSŠ sv. Vincenta de Paul
2. miesto: ZŠ Pri Podlužianke 6
3.miesto: ZŠ Ul. sv. Michala 42
3. kategória:
1. miesto: SŠ KSŠ sv. Vincenta de Paul
2. miesto: Gymnázium A. Vrábla
3. miesto: Pedagogická a sociálna akadémia
Putovný pohár primátora mesta získalo družstvo KSŠ sv. Vincenta
de Paul, čím prelomilo niekoľkoročné víťazstvo študentov gymnázia, ktorí tento rok skončili na krásnom druhom mieste.
Srdečne blahoželáme!
(mb)
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SVIATOK PRÁCE OSLÁVILI ŠPORTOM
1.mája 2014 sa v telocvičniach dvoch základných škôl, Základnej školy na Saratovskej ulici 85 Levice a Katolíckej spojenej
školy sv. Vincenta de Paul, odohral 3. ročník turnaja vo florbale, na ktorom sa stretlo mnoho športových fanúšikov a nadšencov športu. Turnaj zorganizoval levický
florbalový tím Bobří banda v spolupráci
s mestom Levice a Mestským parlamentom mládeže v Leviciach, ktorý si výnimočne pre túto príležitosť zostavil svoje

vlastné florbalové mužstvo a odhodlane
bojoval proti svojim súperom. Celkovo sa
turnaja zúčastnilo 12 tímov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín.
Skupina A - Bobří banda, Fantastickí poslanci, Crazy oranges, Zlomené hokejky,
Čipmankovia, Tvoja mama
Skupina B - Dobre no, Ešte sa dohodneme, Delfáci, Fair club, Da bum tss, All stars
diplomati.

Po náročných a profesionálnych zápasoch
sa víťazom stal tím Ešte sa dohodneme,
druhé miesto obsadil tím Dobre no, a na
treťom mieste skončil organizátor turnaja, tím Bobří banda.
Za svoje výkony bol ocenení i najproduktívnejší hráč turnaja Michal Duran (z tímu
Ešte sa dohodneme) a najlepší brankár Ľuboš Adamka (rovnako z tímu Ešte sa dohodneme).
Ceny pre víťazov prišla odovzdať europoslankyňa p. Katarína Neveďalová.
Tím Bobří banda ďakuje všetkým mediálnym
partnerom a sponzorom za pomoc pri organizácii príjemného športového podujatia.
Víťazom blahoželáme!

MLADÍ UMELCI PREDVIEDLI, ČO SA V NICH SKRÝVA

Poslanci Mestského parlamentu mládeže v Leviciach Veronika
Slušná, Jakub Rusov a ich kamarátka Lucka pripravili v spolupráci
so svojimi spolužiakmi a poslancami MsPM 7.júna nevídané sobotné predpoludnie. Do mestského parku sa prišli predviesť mladí
umelci, ktorí všetkých prítomných vtiahli do tajov mládežníckeho umenia a ukázali kúsok zo seba. Okrem tvorcov grafity, ktorí
všetkých presvedčili o tom, že nejde o žiadny druh vandalizmu,
ale druh moderného umenia, si návštevníci parku mohli vypočuť

hudbu v podaní mladých kapiel, nazrieť do práce maliarov a vyskúšať si viaceré výtvarné techniky. Nezabudlo sa pochopiteľne
ani na najmenších, pre ktorých boli pripravené rôzne aktivity,
kde si mohli kresliť, strihať, lepiť či maľovať. Projekt „DEŇ MLADÝCH UMELCOV“ sa uskutočnil v rámci národného projektu
KomPrax, ktorý realizuje IUVENTA – slovenský inštitút mládeže
a veríme, že sa stretol s pozitívnym ohlasom.
(MsPM)

rôzne
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LETO

NA KRYTEJ

PLAVÁRNI

Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti, že krytá plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2013 do
31. 8. 2013 otvorená nasledovne:
Pondelok
Utorok

–

od 13,00 do 21,00 hod.

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Streda

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Štvrtok

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Piatok

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Sobota

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Nedeľa

od 9,00 do 12,00 hod.

od 13,00 do 21,00 hod.

Vstupné
- DOSPELÍ		
- DETI do 15 rokov
- DOSPELÍ nad 60 rokov

2,00 €
1,20 €
1,20 €

(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie
šatníkovej skrinky).

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.

Regeneračno-relaxačné centrum počas letných prázdnin
Pondelok

–

13,00 – 21,00 hod.

Muži

Sanárium

Utorok

10,00 – 12,00 hod.

Streda

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Ženy

Sanárium

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

Sanárium

Štvrtok

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Ženy

Sauna

Piatok

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

Muži

Sauna

Sobota

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

Sanárium

Nedeľa

10,00 – 12,00 hod.

13,00 – 21,00 hod.

zmiešaná

Sanárium

vstupné pre 1 dospelú osobu do Regeneračno-relaxačného centra
- vstupné na 2 hod. do 15.00 hod.
- vstupné na 2 hod. od 15.00 hod.
prekročenie za každých 30 min. navyše
- vírivá vaňa celotelová		
- uzavretá skupina 1 hod.		

4,50 €
6,00 €
2,00 €
2,00 € / 20 min. / osoba
40,00 €

Pre deti do 15 rokov platí polovičné vstupné.

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.
								
								

Ing. Roman Takács, riaditeľ
Správa športových zariadení Levice

rôzne
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Kúpalisko MARGITA - Ilona tento rok s vlaňajšími cenami
Kúpalisko Margita - Ilona ponechalo v platnosti ceny z minulého
roka. Taktiež platí, že slnečníky, lehátka a tobogan sú už zahrnuté
v cene vstupenky. Do pozornosti dávame aj možnosť zakúpenia
rodinných vstupeniek, kde sa dá výrazne usporiť. Pre takých náv-

števníkov, ktorí využijú kúpalisko viac ako 13-krát, je veľmi výhodná celosezónna vstupenka. Takáto vstupenka je veľmi vhodný
darček od rodičov pre tínedžerov (napr. za dobré vysvedčenie).
Nakoniec, porovnajte sami:

dospelý
celodenná vstupenka

rodinná vstupenka

vstupenka zakúpená po 15

PONDELOK - PIATOK

SOBOTA, NEDEĽA,
SVIATOK

3,00 €

4,00 €

dieťa od 6 do 15 r.

2,00 €

3,00 €

dieťa od 3 do 6 r.

1,00 €

1,50 €

dôchodca

2,50 €

2,50 €

ZŤP a ZŤP/S, doprovod

1,50 €

1,50 €

2 dospelí + 1 dieťa (3 – 15 r.)

6,50 €

9,00 €

2 dospelí + 2 deti (3 – 15 r.)

8,00 €

11,00 €

2 dospelí + 3 deti (3 – 15 r.)

9,00 €

12,50 €

dospelý

2,00 €

2,50 €

dieťa od 6 do 15 r.

1,50 €

1,80 €

dieťa od 3 do 6 r.

0,70 €

1,00 €

dôchodca

1,50 €

1,50 €

ZŤP a ZŤP/S, doprovod

1,00 €

1,00 €

00

vstupenka zakúpená po 1800

dospelý

0,70 €

0,70 €

dieťa od 3 do 15 r.

0,50 €

0,50 €

V prípade uplatnenia zľavy pre dieťa do 15 rokov je potrebné pri 13- až 15- ročných deťoch preukázať sa preukazom poistenca.
školy – hromadná vstupenka

2,00 €

stredné školy

1,50 €

základné školy

V cene vstupenky sú zahrnuté lehátka, slnečníky, tobogan, vodný sklz, ruské kolky, obrie šachy a trávnaté ihriská.

SEZÓNNE VSTUPENKY v letnej turistickej sezóne 2014
dospelí a deti od 15 rokov

40,00 €

deti od 6 do 15 rokov

30,00 €

deti od 3 do 6 rokov

12,00 €

dôchodcovia

30,00 €

K zakúpeniu vstupenky je potrebný občiansky preukaz a fotografia s rozmermi: šírka 3 cm, výška 3,5 cm. U detí je potrebný občiansky
preukaz jedného z rodičov.
Vstupenky je možné vybaviť na recepcii kúpaliska Margita-Ilona (č. t. 6 312 954) v čase od 700 do 1800
alebo v kancelárii A. Sládkoviča č. 2, dvere číslo 504 (č. t. 6 314 286) v čase od 800 do 1200 a od 1300 do 1500

CENY ZA PARKOVISKO LTS 2014
Automobil
Autobus
Motocykel

2,50 €

celý deň

1,40 €

po 1500

0,70 €

po 1700

3,00 €
2,00 €

celý deň

1,20 €

po 1500

0,60 €

po 1700
Ján Lacek, konateľ spoločnosti
MARGITA-ILONA, s.r.o.
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Komplexná obnova bytového domu financovaná úverom
zo Štátneho fondu rozvoja bývania aj s 0 % úrokom
Nový zákon č. 150/2013 o Štátnom fonde
rozvoja bývania umožňuje získať na obnovu bytového domu aj bezúročný úver s lehotou splácania najviac 20 rokov.
Už pri realizácii troch a viac typov obnovy
bytového domu môže byť bezúročný celý
objem požadovaného úveru. Napríklad
kombináciou typov obnovy: odstránenie
systémovej poruchy (1%), modernizácia výťahov (1%), výmena spoločných rozvodov
(0,5%) sa celý objem úveru na uvedené typy
obnovy úročí najnižšou úrokovou sadzbou
jedného z nich. V tomto prípade je to úrok
0,5 %. Táto úroková sadzba sa však ešte zníži
o 0,5 %, z dôvodu realizácie komplexnej obnovy a úver tak ostáva úročený 0 %. Umožnil to spomínaný nový zákon, ktorým sa štát
snaží docieliť komplexnú obnovu bytových
domov a táto je aj pre vlastníkov bytov efektívnejšia ako čiastočné obnovy.
Ak sa v rámci obnovy bytového domu realizujú dva účely napr. odstránenie systémovej
poruchy (1 %) a napr. výmena spoločných
rozvodov (0,5 %), úrok je stanovený na celý
objem úveru, vo výške nižšej úrokovej sadzby požadovaného typu obnovy. V tomto
prípade by vyšiel celý úver s 0,5 % úrokom.
O úver zo ŠFRB je možné požiadať aj jednotlivo na typy obnovy bytového domu do

výšky 75 % obstarávacej ceny stavby, najviac tak, ako je uvedené v prehľade nižšie.
Úver na obnovu bytovej budovy sa poskytuje
na základe žiadosti podanej na mestský úrad
v sídle okresu v termíne od 15. 1. do 31. 10.
v príslušnom kalendárnom roku. Súčasťou
žiadosti je aj projektová dokumentácia stavby, právoplatné stavebné povolenie, rozpočet
stavby, zmluva s dodávateľom stavby a iné
zákonom ustanovené doklady. Žiadateľmi
môžu byť správcovia, ktorých poveria vlastníci bytov alebo spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
Tip: Ak bytový dom treba zatepliť, nie je
vždy nutné žiadať úver na zateplenie, ale je
možné požiadať o úver na odstránenie sys-

témovej poruchy, pretože súčasťou odstránenia systémovej poruchy je aj zateplenie. Úver
na odstránenie systémovej poruchy je úročený nižšou sadzbou ako úver na zateplenie
bytového domu a docieli sa to isté - zateplenie bytového domu a navyše sa odborne odstránia aj existujúce systémové poruchy bytového domu. Výhodou je tiež, že sa nemusí
dokladať tepelno-technický posudok ako pri
zatepľovaní, s úsporou spotreby tepla minimálne 35 %, čo je pri niektorých bytových
domoch problém, najmä ak už zrealizovali
zateplenie strechy a majú vymenené okná.

Podpora zo ŠFRB vo forme úveru

Mgr. Milada Demeterová
referent pre agendu zo ŠFRB
Úroková

Maximálny

Minimálny

sadzba

limit v €

limit v €

Typy obnovy bytovej budovy:
*Zateplenie bytového domu (skolaudovaný do 31.12.2001)
*Odstránenie systémovej poruchy bytového domu
* Výmena alebo modernizácia výťahu

1,5 %

85 €/ m2 ZP

1%

70 €/m2 PP bytu

1%

32 500 €/výťah

0,5 %

70 €/m2 PP bytu

*Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome

1%

110 €/m2 PP bytu

*Iná modernizácia bytového domu

3%

90 €/m2 PP bytu

* Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody
a tepla v bytovom dome

Vysvetlivky: PP – podlahová plocha všetkých bytov, ZP – zatepľovaná plocha bytového domu

OBNOVA TROJIČNÉHO STĹPU
Od apríla sa začali práce na obnove trojičného stĺpu v historickom
centre Levíc, v susedstve hradného areálu. Pri odstránení zvetraného betónového povrchu schodiska sa odkryli pôvodné schody
z ručne osekaného kameňa. Nálezová situácia bola riadne zdokumentovaná a zameraná. Kvôli bezpečnej statike, vzhľadom na
poškodenie kamenných blokov, boli kamenné schody odstránené
a nahradil ich kvalitný betón. Praktické využitie našli opracované
kamene v sakrálnom areáli na Kalvárii, kde budú upravené na jednoduché lavičky. Nové betónové schody tvarom i rozmermi kopírujú pôvodný vzhľad schodiska. Sochy 2 svätcov (z pôvodných
4 sôch), ktoré zdobili podstavec trojičného stĺpa sa zachovali až
do súčasnosti, ale v torzách. Vďaka reštaurátorom už majú svojich opravených dvojníkov z umelého kameňa. Teda sv. Sebastián
a sv. Ján Nepomucký sa vrátia na svoje miesto v pôvodnej podobe,
ich originály obohatia zbierkový fond Tekovského múzea. Ďalší
2 svätci – sv. Róchus a sv. Ján Krstiteľ budú vytvorení z umelého
kameňa ako novotvar. Svojím vzhľadom a štýlom stvárnenia však
štvorica sôch na podstavci vytvorí harmonický celok. Začiatkom
júna bolo demontované z vrcholu stĺpa tiež súsošie sv. Trojice
korunujúcej Pannu Máriu. Bola to náročná práca vzhľadom na
malý manipulačný priestor lešenia a veľké poškodenie kameňa,
z ktorého sú jednotlivé postavy vytvorené. Poškodené originály
sôch po základnom ošetrení a dočasnom doplnení chýbajúcich
častí poslúžia ako formy na vyhotovenie kópií. Originály pôjdu do
zbierky múzea a ich kópie z umelého kameňa na vrchol trojičného

stĺpu. Samotný stĺp je tiež v kritickom stave, reštaurovať sa bude
priamo na mieste.
Hoci nie je daný presný termín dokončenia obnovy významnej
historickej sakrálnej pamiatky nášho mesta veríme, že na jeseň
budú môcť Levičania a návštevníci Levíc obdivovať už vynovený
trojičný stĺp.
OZ Patrimonium servandi
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