NOVINKY

z levickej radnice
Dvojmesačník mesta Levice			

Mesto Levice si aj tento rok pripomenulo Deň učiteľov odovzdaním Plakiet Jána Amosa Komenského riaditeľom a pedagogickým pracovníkom materských škôl, základných škôl a Základnej
umeleckej školy v Leviciach. Slávnostné odovzdávanie ocenení

OC EUROPA
Mesto Levice rieši ďalší problém v súvislosti s nerealizovaním projektu výstavby
obchodného centra Európa. Investor zaslal
mestu odstúpenie od zmluvy s tým, že sa
chce mimosúdne vyrovnať, pričom požaduje vrátiť náklady vynaložené s projektom. Viac na strane 2.

č. 2, ročník XIII., apríl 2015, nepredajné

sa konalo 25. marca 2015 v levickej synagóge a bolo vhodnou
príležitosťou na poďakovanie učiteľom za náročnú a zodpovednú prácu a zviditeľnenie výsledkov a úspechov ich práce.
Viac na strane 4.

DNI MESTA
Netradičný jarmok alebo pivný festival,
na ktorý boli Levičania zvyknutí niekoľko
rokov, sa od základov zmení. Samospráva
na podnet zástupcu primátora Jána Krtíka
pripravuje nové väčšie podujatie, do ktorého plánuje zapojiť rôzne subjekty z mesta
aj okolia. Viac na strane 3.

„LEVICKÁ MÁJOVÁ 5“
Mesto Levice a Komisia športu MsZ pozývajú všetkých priaznivcov behu na 4. ročník behu uličkami mesta „LEVICKÁ MÁJOVÁ 5“. Viac na strane 7.
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OC EUROPA - MESTO AJ INVESTOR CHCÚ
ODSTÚPIŤ OD UZAVRETÝCH ZMLÚV
A DOHODNÚŤ SA MIMOSÚDNE
Mesto Levice rieši ďalší problém v súvislosti s nerealizovaním projektu výstavby
obchodného centra Európa. Na žiadosť
mesta o odkúpenie časti pozemku za

DK Družba reagoval investor zamietavo, súhlasí len s odpredajom celého pozemku, čo pri celkovej výmere 17 165 m2
predstavuje sumu 1,5 mil. eur. Navrhol aj
alternatívu odpredaja časti pozemku na
vybudovanie parkovacích miest pre potreby mesta Levice s tým, že zostávajúcu
časť pozemkov odpredá obchodnej spoločnosti LIDL, s.r.o., ktorá by vybudovala
nákupné centrum s dostatočným počtom
parkovacích miest. Uvedený návrh je však
v rozpore s platným územným plánom

mesta Levice, v zmysle ktorého toto územie má byť využité na zmiešanú centrálnu
zástavbu v kombinácií s garážovým parkovaním, lokalita je v zmysle územného

plánu súčasťou navrhovanej mestskej pamiatkovej zóny a uvedeným návrhom nie
je dodržaná ani výšková hladina zastavanosti. Navrhovaná prevádzka nezodpovedá požiadavkám kladeným na prevádzky
a aktivity umiestňované do centra mesta,
ktoré majú najmä smerom do ulíc a peších
ťahov vytvárať funkčne a architektonicky
hodnotné priestory. Odsúhlasenie predloženého návrhu by bolo zásadným porušením územného plánu a hrubým zásahom
do urbanistického priestoru mesta priamo

v jeho centre, preto je návrh v celom rozsahu neprijateľný.
Investor zaslal mestu odstúpenie od zmluvy s tým, že sa chce mimosúdne vyrovnať,
pričom požaduje vrátiť náklady vynaložené s projektom vo výške 2,5 milióna eur
ako zmarenú investíciu. V zmysle platnej
zmluvy o budúcich zmluvách má možnosť
odstúpenia od zmluvy iba tá strana, ktorá neporuší niektoré ustanovenie zmluvy,
preto mesto odstúpenie neakceptovalo.
S mimosúdnou dohodou mesto súhlasí,
ale navrhuje ukončenie zmluvy bez finančného vyrovnania, nakoľko aj mestu
vznikli značné škody.
Následne na 1. mimoriadnom zasadnutí
mestského zastupiteľstva v Leviciach poslanci odporučili primátorovi mesta odstúpiť od kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení predkupného práva so spoločnosťou
M - Real Invest Plus, s.r.o., a odstúpiť od
zmluvy o budúcich zmluvách uzatvorených so spoločnosťou VAV invest, s.r.o.
Zároveň v súvislosti s týmto dali úlohu
mestskému úradu bezodkladne obstarať
právne služby na riešenie situácie projektu
„Európa Shopping Center Levice“ a vyčísliť hodnotu pohľadávok voči investorovi,
ktoré vznikli nerealizovaním projektu
„Európa Shopping Center Levice“.
Adriana Macáková

POSLANCI SCHVÁLILI ČLENOV
MESTSKEJ RADY
Na 2. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Leviciach poslanci schválili členov mestskej rady, ktorými sa stali:
PaedDr. Igor Éder , MUDr. Gabriel Földi , Mgr. Martina Gašparová, JUDr. Rastislav Kasan , RNDr. Ján Krtík, MUDr. Gabriel Mančík , Ing. Ivan Murín, PhDr. Roman Salinka.
Mestská rada je zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých volí mestské zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Mestskú
radu a jej členov môže mestské zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov
mestského zastupiteľstva. V zložení mestskej rady sa prihliada na
zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada je iniciatívnym,
výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Plní
úlohy podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva. Zároveň plní
funkciu poradného orgánu primátora mesta. Mestská rada sa
schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.
Adriana Macáková
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ČASOVÝ HARMONOGRAM ZASADNUTÍ MESTSKEJ RADY
A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA NA ROK 2015
MsR

09. 04. 2015
04. 06. 2015
06. 08. 2015

08. 10. 2015
26. 11. 2015

MsZ

26. 02. 2015
30. 04. 2015
25. 06. 2015

27. 08. 2015
29. 10. 2015
10. 12. 2015

MESTO LEVICE BUDE SÚČASŤOU NOVEJ FORMY
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE MEDZI SLOVENSKOU
REPUBLIKOU A MAĎARSKOM
Mestské zastupiteľstvo v Leviciach na svojom 2. riadnom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 26. 2. 2015 schválilo vstup mesta Levice do
Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZUS) s názvom PONTIBUS. Členmi EZÚS budú na slovenskej strane Nitriansky
samosprávny kraj a mestá Nitra a Levice a na maďarskej strane Peštianska župa a mestá Vác a Budapešť.
Mesto Levice sa v rámci cezhraničnej
spolupráce v minulosti venovalo hlavne
aktivitám realizovaných medzi jeho partnerskými mestami v Maďarsku, Českej
republike a Poľsku. Je v našom záujme
spoluprácu prehlbovať, upevňovať a hľadať spoločné oblasti, ktoré by viedli k posilneniu našich partnerstiev. Aj z toho dôvodu sa v súčasnosti zapájame do výziev
v rámci programu Európa pre občanov
2014 – 2020 a bolo pre nás výzvou stať sa
i súčasťou Európskeho zoskupenia územnej spolupráce s názvom Pontibus.

Prostredníctvom Európskeho zoskupenia
územnej spolupráce je možné realizovať
spoločné cezhraničné aktivity a projekty,
pričom jeho všeobecným cieľom je spoločné využívanie financií z fondov Európskej únie, spolupráca v oblastiach dopravy,
životného prostredia, cestovného ruchu,
športu, sociálnej oblasti, či v oblasti hospodárstva a výskumu.
Zoskupenie sa riadi svojimi Stanovami
a Dohovorom, pričom v súčasnosti prebieha ich schvaľovanie v jednotlivých mest-

ských zastupiteľstvách budúcich členov. Po
skompletizovaní materiálov bude zoskupenie oficiálne zaregistrované a nebude
mu brániť nič v tom, aby sa v programovom období rokov 2014 až 2020 uchádzalo
o výzvy cezhraničnej spolupráce medzi
oboma krajinami a tiež o koordináciu fondu malých projektov v rámci Operačného
programu cezhraničnej spolupráce, ktoré
budú zamerané na viacero oblastí.
Mgr. Miroslava Bakulová
Projektový manažér

NETRADIČNÝ JARMOK MENÍME NA DNI MESTA LEVICE
Netradičný jarmok alebo pivný festival,
na ktorý boli Levičania zvyknutí niekoľko
rokov, sa od základov zmení. Samospráva
na podnet zástupcu primátora Jána Krtíka
pripravuje nové väčšie podujatie, do ktorého plánuje zapojiť rôzne subjekty z mesta aj okolia. Cieľom je zmeniť konzumný
charakter májového jarmoku na niekoľkodňový kultúrno-spoločenský event DNI
MESTA LEVICE ponúkajúci rôznorodé
podujatia, z ktorých si bude môcť každý návštevník vybrať to svoje. Podujatia
v rámci DNÍ MESTA LEVICE 2015 sa
uskutočnia v dňoch 16. mája (sobota) 23. mája (sobota) 2015.
„Podujatie tohto typu v meste určite chýbalo“, vysvetlil Ján Krtík svoju iniciatívu
na vytvorenie Dní mesta Levice. „Chceme
ním vytvoriť priestor na to, aby sa Leviča-

nia mohli stretnúť, diskutovať, možno niečo sa naučiť, ale predovšetkým prežiť príjemné momenty doma v našich Leviciach.
Inak ako doteraz“.
Na každý deň sú naplánované akcie pre
návštevníkov rôznych vekových skupín,
ale aj rôznych záujmov. Na programe podujatia intenzívne pracujeme, ale už teraz
vám môžeme prezradiť, že sa okrem iného
môžete tešiť napr. na pokus o vytvorenie
rekordu ( bude to disciplína pre účastníkov od 5 do 95 rokov, viac neprezradíme),
adrenalínové športy, výstavy, vystúpenie
zaujímavých kapiel, prezentácie regionálnych špecialít, ochutnávku vín a kávy,
aktivity pre deti, klubové diskusie so zaujímavými hosťami, krst knihy o Leviciach.
Samozrejme zostávajú aj tradičné stánky a prezentácia pivovarov v pôvodných

priestoroch jarmoku na Námestí hrdinov
a okolitých uliciach Čsl. armády, SNP
a P. O. Hviezdoslava v dňoch 22. mája
(piatok) a 23. mája (sobota).
Adriana Macáková
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UČITELIA SI PREVZALI OCENENIA
ZA ICH SVEDOMITÚ PRÁCU
Mesto Levice si aj tento rok pripomenulo Deň učiteľov odovzdaním Plakiet Jána
Amosa Komenského riaditeľom a pedagogickým pracovníkom materských škôl,
základných škôl a Základnej umeleckej
školy v Leviciach. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo 25. marca 2015
v levickej synagóge a bolo vhodnou príležitosťou na poďakovanie učiteľom za náročnú a zodpovednú prácu a zviditeľnenie
výsledkov a úspechov ich práce.
Slávnostné podujatie spríjemnili kultúrnym programom talentovaní žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy
v Leviciach.
Za svoju prácu boli ocenení títo pedagogickí zamestnanci MŠ, ZŠ a ZUŠ:
1. Mgr. Bibiána Chovanová, ZŠ A. Kmeťa,
za aktívnu a tvorivú pedagogickú prácu, za
angažovanosť v mimoškolskej činnoti a aktívny podiel na propagácii školy
2. Mgr.Marta Chanová, ZŠ A. Kmeťa,
za aktívnu, tvorivú pedagogickú činnosť
a výrazný podiel v oblasti riadenia
3. Dis. art. Renata Jurčová, ZUŠ, za tvorvú pedagogickú činnosť, aktivitu v oblasti
umeleckého vzdelávania a propagáciu školy
4. Mgr. Danka Bulušeková, ZUŠ, za vynikajúce výchovno-vzdelávacie výsledky
v oblasti sólovej a komornej hry na gitare, angažovanosť v mimoškolskej činnosti
a propagáciu školy
5. Mgr. Margita Duchoňová, ZŠ,
sv. Michala 42, za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť a angažovanosť pri príprave žiakov na súťaže spoločenskovedných
predmetov

6. Mgr. Miroslava Bernátová, ZŠ Pri
Podlužianke 6, za dlhodobé vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky, angažovanosť
v mimoškolskej činnosti a propagáciu školy
7. Mgr. Andrea Maďarová, ZŠ Pri Podlužianke 6, za dlhodobé vynikajúce výchovno-vyučovacie výsledky a angažovanosť
v mimoškolskej činnosti a propagáciu školy
8. Mgr. Oľga Kroupová, ZŠ Saratovská
43, za dlhoročné pôsobenie v školstve,
tvorivú pedagogickú činnosť, aktivitu
v oblasti záujmového vzdelávania a podiel
na realizácii projektov
9. Mgr. Alžbeta Savová, ZŠ s VJM, za
tvorivú pedagogickú činnosť, angažovanosť
v mimoškolských aktivitách a podiel na
kultúrnom a pedagogickom živote školy
10. Mgr. Ľubica Gurišová, ZŠ Školská 14,
za tvorivú pedagogickú činnosť, angažovanosť v mimoškolských aktivitách a aktívny
podiel na propagácii školy

11. Eva Slavkovská, ZŠ Saratovská 85, za
dlhoročné pôsobenie v školstve, tvorivú
pedagogickú činnosť a aktivitu v oblasti
záujmového vzdelávania
12. Mgr. Rita Vražbová, ZŠ Saratovská
85, za aktívnu, tvorivú pedagogickú činnosť, angažovanosť v mimoškolských aktivitách a aktívny podiel na propagácii školy
13. Denisa Suchárová, MŠ Konopná 8, za
dlhoročné pôsobenie v školstve a aktívnu
a tvorivú pedagogickú činnosť
14. Anna Kurpašová, MŠ Vojenská 114, za
dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť vo
výchove a vzdelávaní detí predškolského veku
15. Gizela Szántaiová, MŠ Okružná 23,
za dlhoročné pôsobenie v školstve a aktívnu a tvorivú pedagogickú činnosť
16. Katarína Olejárová, MŠ Hviezdoslavova 20, za dlhoročnú tvorivú pedagogickú činnosť a riadiacu prácu,
aktívny podiel pri realizácii projektov
a mimoškolských aktivít
17. Mgr. Dušan Polák, ZŠ Saratovská 85,
za dlhoročné pôsobenie v školstve, aktívnu činnosť v oblasti športu, tvorivú pedagogickú a riadiacu prácu
18. Mgr. Csilla Andruska, ZŠ s VJM
G. Juhásza, za dlhoročné pôsobenie
v školstve, tvorivú pedagogickú a riadiacu
prácu

Oceneným pedagógom srdečne
blahoželáme!
Text, foto: Adriana Macáková
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INVESTIČNÉ AKCIE MESTA LEVICE V ROKU 2015
Na tento rok boli v rozpočte mesta Levice
schválené finančné prostriedky na realizáciu investičných akcií v celkovej sume
121 tis. eur. Z toho cca 55 tis. eur je určených na realizáciu parkovacích miest a to
18 státí na Vajanského ul. č. 7-13 a 16 státí
pred obytným blokom na Ul. Z. Nejedlého
č.33-37, ktorých súčasťou bude aj zmena
organizácie dopravy súvisiaca s napojením
na miestne komunikácie. Suma 24 tis. eur
je plánovaná na realizáciu miestnej komunikácie k objektu na Ul. M. R. Štefánika č.
36-38. Aj tento rok bude mesto pokračovať
vo výmene resp. doplnení zastávok MHD
a ochranných stanovíšť na kontajnery

TKO. Na jeseň pribudnú ďalšie štyri zastávky s celkovým nákladom cca 10 tis. eur
a dve stanovištia na kontajnery v hodnote
7 tis. eur. Na zvýšenie bezpečnosti chodcov bude v tomto roku pilotne vybudovaný
tzv. bezpečný priechod pre chodcov, ktorý
pozostáva z osvetlenia priechodu a stavebných úprav v náklade cca 15 tis. eur. V parku na Ul. J.Hollého pri ihrisku Sova plánuje mesto tento rok vybudovať chodník,
na čo je v rozpočte vyčlenených cca 10 tis.
eur. Všetky investičné akcie sa uskutočnia
na základe výsledkov verejného obstarávania, ktorými sa náklady schválené v rozpočte mesta určite znížia.

ZMENA ORGANIZÁCIE DOPRAVY
NA MLYNSKEJ ULICI
Na Mlynskej ulici pribudne odbočovací pruh. K tomu kroku mesto
pristúpilo kvôli zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
na križovatke ulíc Mlynská a Ľ. Štúra. Existujúce dopravné riešenie
tejto križovatky nemá samostatné jazdné pruhy na ľavé odbočenie čo
zapríčiňuje, že hlavne v čase dopravnej špičky sa tu tvoria dlhé čakacie rady áut pre nemožnosť samostatného ľavého odbočenia. Z tohto
dôvodu bude na vozovke v smere od okružnej križovatky pri Kauflande vyznačený samostatný ľavý odbočovací pruh do jednosmernej
časti Ul. Ľ. Štúra.
Zmena vodorovného a zvislého dopravného značenia sa bude realizovať mimo pracovných dní, o presnom termíne Vás budeme informovať na web stránke mesta a v mestskom rozhlase.
Adriana Macáková

Okrem uvedených plánovaných realizácií mesto zabezpečí tento rok aj prípravu
projektových dokumentácií na parkovacie plochy na Ul. P. O. Hviezdoslava č. 4
a č. 7-15, úpravu plochy a vytvorenie parkovacích státí pred zdravotným strediskom na Ul. sv. Michala č.34, parkovisko
pre cca 50 státí pred bytovým domom na
Dopravnej ul. č. 3-5 a projekt rekonštrukcie miestnej komunikácie Kasárenskej ul.
Ing. Dalibor Kováč
ref. investičných činností
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SMS PARKOVANIE 15 MINÚT ZADARMO
Vodiči motorových vozidiel využívajúci úhradu za dočasné
parkovanie motorových vozidiel formou zaslania SMS správy
prostredníctvom mobilných operátorov, budú mať od 1. 4. 2015
možnosť parkovať 15 minút bezplatne.
Táto možnosť sa vzťahuje na vodičov, ktorí nepotrebujú využiť
v Zóne so spoplatneným státím celú hodinu na parkovanie a na
vybavenie im postačuje parkovať 15 minút.
Možnosť parkovať 15 minút bezplatne má jedno evidenčné číslo vozidla jedenkrát denne.
1. Príklad tvaru SMS, ktorú vodič zašle na číslo 2200:
LV A0 LV123XY
vysvetlenie:
• LV je parameter (kód) miesta = parkovacia zóna v Leviciach,
• A je označenie parkovacej zóny,
• 0 je parameter, ktorý oprávňuje parkovať 15 min. bezplatne
LV123XY je evidenčné číslo vozidla (EČV),

2. do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o bezplatnom parkovaní.
Bez potvrdzujúcej SMS nie je možné bezplatne parkovať,
3. cca 10 minút pred uplynutím platnosti bezplatného parkovania bude zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní
na blížiaci sa koniec platnosti bezplatného parkovania, tento čas je vodič povinný využiť na predĺženie parkovacieho
času opätovným odoslaním SMS na požadovanú dobu alebo na opustenie parkovacieho miesta. Ak by sa vodič snažil
druhýkrát využiť toto bezplatné parkovanie na to isté EČV
a v ten istý deň, nebude mu to umožnené a bude o tom informovaný SMS správou,
4. služba je prístupná všetkým užívateľom mobilných operátorov na území SR.
Ing. Adriana Bosíniová
vedúca ref. komunálnych vecí

ČISTENIE A OPRAVA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ
PO ZIMNEJ ÚDRŽBE
Hneď po skončení zimnej údržby začalo
mesto s opravou miestnych komunikácií, na ktorých zanechala zima najväčšie
škody. Najskôr sa opravujú veľké a nebezpečné výtlky, ktoré ohrozujú cestnú premávku a následne budú práce na údržbe
miestnych komunikácií pokračovať podľa spracovaného harmonogramu opráv

po zimnej údržbe. Na údržbu miestnych
komunikácií je v rozpočte na tento rok
schválených 240 tis. eur.

čalo 14. novembra 2014 a bola ukončená
9. marca 2015. V rozpočte mesta bolo na
tento účel schválených 100 tis. eur.

Aj keď tohtoročná zima bola relatívne
mierna, počas 24 dní, keď bol potrebný
zásah, sa spotrebovalo 466 ton posypového materiálu. So zimnou údržbou sa za-

Keďže posypový materiál je z miestnych
komunikácií, chodníkov, parkovísk a ostatných verejných priestranstiev potrebné odstrániť, po skončení zimnej údržby
Mesto Levice začalo s ich čistením. Čistenie sa vykonáva strojným alebo ručným
spôsobom podľa harmonogramu, ktorý
nájdete uverejnený na web stránke mesta
www.levice.sk. Strojmi sa čistia miestne
komunikácie, chodníky a verejné priestranstvá, chodníky sa ručne dočisťujú,
pričom postup prác je závislý od vplyvov
počasia.
Aby čistenie komunikácií bolo čo najefektívnejšie, žiadame vodičov motorových vozidiel, aby sledovali postup
čistenia vo svojej lokalite a preparkovaním motorového vozidla počas dňa
umožnili prístup čistiacej technike
a pracovníkom firmy na dočistenie parkovísk od zimného posypu.
Adriana Macáková
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MESTO LEVICE A KOMISIA MSZ ŠPORTU POZÝVAJÚ
DŇA 8. 5. 2015 VŠETKÝCH PRIAZNIVCOV BEHU NA 4. ROČNÍK BEHU
ULIČKAMI MESTA

LEVICKÁ MÁJOVÁ „5“
Prihlášky: do 30.4.2015 na adresu Mestský úrad - OSOO, Nám. hrdinov 1, 934 01 Levice alebo elektronickou formou na
e-mail: andrea.havettova@levice.sk, tel. číslo: 6 350 248, 0902 918 648, kontakt na Mgr. Kuriačkovú 0903 352 674
Je potrebné sa prihlásiť vopred!!!
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko, rok narodenia a bydlisko
Prezentácia: vo vestibule budovy MsÚ od 11.30 hod.

ŠTART O 13,00 H
Kategória:		
deti
2010 a ml.
1. kat.
2008-2009
2. kat.
2006-2007
3. kat.
2004-2005

Vzdialenosť:
100 m
1 okruh na námestí 300 m
1 okruh na námestí 300 m
2 okruhy na nám. 600 m

SPOLOČNÝ ŠTART O 14.00 H
Kategória:			Vzdialenosť:
mladší žiaci ročník 2002-2003
1 okruh 1,7 km
starší žiaci
2000-2001
1 okruh 1,7 km
dorastenci
1998-1999
3 okruhy 5 km
juniori		
1996-1997
3 okruhy 5 km
muži hlavná kat. 1976-1995
3 okruhy 5 km
veteráni 1		
1966 - 1975
3 okruhy 5 km
veteráni 2		
1965 - 1956
3 okruhy 5 km
veteráni 3		
1955 a starší
3 okruhy 5 km
ženy hlavná kat.
1981 -1995
3 okruhy 5 km
veteránky 1
1966 -1980
3 okruhy 5 km
veteránky 2
1965 a staršie
3 okruhy 5 km

Ceny: prví traja v každej kategórii (zvlášť dievčatá, chlapci, muži a ženy)
Vyhodnotenie bude po dobehnutí 5 km
Trať: štart a cieľ je na námestí, päťka sa beží uličkami pešej zóny
Šatne, WC: prízemie budovy mestského úradu
Štartovné: bezplatne
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo. Za prípadné straty a škody na majetku organizátor nezodpovedá.
Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií.
V prípade veľkého počtu prihlásených pretekárov budú dva štarty (o 14,00h a o 14,30h).

BLÍŽI SA OCEŇOVANIE
NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV MESTA
Levická radnica bude aj tento rok oceňovať najlepších športovcov
mesta. Komisia športu Mestského zastupiteľstva v Leviciach vybrala na základe návrhov levických športových klubov najúspešnejších
športovcov za rok 2014, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky a športovými úspechmi zviditeľnili naše mesto doma aj v zahraničí.

Slávnostný akt oceňovania sa uskutoční dňa 28. apríla 2015 o 13,00 h
v levickej synagóge. Ocenených bude trinásť jednotlivcov v dvoch
kategóriách – dospelí a mládežníci, tri športové kolektívy a udelený
bude titul športová osobnosť mesta za rok 2014.
Adriana Macáková

HLASUJTE O NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA!
Pošlite nám svoje návrhy na udelenie ceny o Najsympatickejšieho športovca za rok 2014! V tvare celé meno nominovaného,
športový klub/športové odvetvie posielajte svoje návrhy na email: andrea.havettova@levice.sk najneskôr do 20. apríla 2015.

Slávnostné vyhlásenie víťaza ankety o najsympatickejšieho
športovca sa bude konať počas odovzdávania ocenení Športovec roka dňa 28. apríla 2015.
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SÚŤAŽ
„DO PRÁCE
NA BICYKLI“
Mesto Levice sa aj tento rok zapojilo do celonárodnej súťaže
„Do práce na bicykli“ vyhlásenej
Ministerstvom dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky.
Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré budú v období od 1. mája
2015 do 31. mája 2015 dochádzať
do práce na bicykli a budú si o tom
zapisovať výsledky do registračného systému organizátora súťaže.
Cieľom súťaže je motivovať ľudí,
aby čo najviac využívali bicykel
ako každodennú formu dopravy
do zamestnania.
Tímy sa môžu do súťaže prihlasovať do 27. apríla prostredníctvom prihlasovacieho formulára
na www.dopracenabicykli.eu, kde
nájdete aj pravidlá cyklistickej súťaže.
Adriana Macáková

MATERSKÁ ŠKOLA, Konopná ulica 8, LEVICE v spolupráci
s Územným spolkom Slovenského červeného kríža, Poľná 6, LEVICE

VÁS POZÝVA NA ODBER KRVI PRI PRÍLEŽITOSTI AKTIVITY

„MALÍ ZDRAVOTNÍCI 2015“
DŇA: 19. 05. 2015 OD 8:00 DO 11:30 HOD.
MIESTO ODBERU: MATERSKÁ ŠKOLA,
KONOPNÁ ULICA 8, LEVICE
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OCHRANA LESNÝCH A TRÁVNATÝCH PORASTOV
PRED POŽIARMI
Vážení občania,

každoročne, najmä v čase dlhotrvajúceho
sucha, je najväčšie nebezpečenstvo vzniku
požiarov. Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním požiarneho nebezpečenstva
pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov
a zakladaní ohňov v prírode.
Je to obdobie, kedy vzniká najväčší počet požiarov spôsobených činnosťou ľudí
v prírode používaním otvoreného ohňa,
najmä pri vypaľovaní suchej trávy a iných
porastov, pri pálení haluziny, fajčení v prírode, činnosťou detí pri hre so zápalkami,
kladením ohníčkov, podpaľovaním ľahko
zápalných materiálov a podobne.
Lesné požiare v mnohých prípadoch začínajú horením pôdneho pokrytia a postupným šírením plameňa. Keď začne
horieť les, väčšinou je už neskoro. Navyše
požiare v lesoch sa následkom vetra alebo vzdušných prúdov môžu preniesť aj
na veľké vzdialenosti. Likvidácia takto
vzniknutých požiarov je veľmi náročná, vyžaduje si nasadenie veľkého počtu
hasičov, techniky a často aj spoluprácu
s občanmi. Obnovenie funkcie lesných
porastov zničených požiarom môže trvať
i niekoľko rokov.
Rozdiel medzi spaľovaním a vypaľovaním
je v tom, že vypaľovaním sa rozumie vypaľovanie porastu na koreni (najčastejšie
je to vypaľovanie trávy na lúke) a spaľova-

ním spaľovanie materiálu či odpadu, ktorý
je zrezaný a uložený na kôpku.
Vypaľovanie porastov je podľa zákona
o ochrane pred požiarmi striktne zakázané!
V prípade porušenia tohto zákona hrozí
podľa zákona:
−− fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €,
resp. v blokovom konaní do výšky 100 €
−− právnickej osobe alebo fyzickej osobe
– podnikateľovi môžu hasiči uložiť pokutu až do výšky 16 596 €
Ak ide o činnosti spojené so spaľovaním
horľavých látok na voľnom priestranstve:
−− fyzická osoba v zmysle § 31 písm. e) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii v znení neskorších predpisov:
• oznámi pred začatím spaľovania miesto a čas spaľovania na príslušné okresné
riaditeľstvo na telefónne číslo 150,
• sleduje klimatické a poveternostné
podmienky a kontroluje miesto spaľovania z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti,
• ukladá horľavé látky do upravených
hromád vo vzdialenostiach, z ktorých neohrozia sálavým teplom alebo odletujúcimi
horiacimi časticami okolité objekty a iné
skladované alebo uložené horľavé materiály
ani porasty,
• zabezpečí potrebné množstvo vhodných hasiacich prostriedkov, pracovné

náradie na zabránenie rozšírenia ohňa
a vhodný spojovací prostriedok na privolanie hasičskej jednotky,
• vykonáva kontrolu stavu miesta spaľovania a priľahlých priestorov v priebehu
celého spaľovania,
• po skončení spaľovania vykoná dohasenie zvyškov po spaľovaní, skontroluje
okolie a následne nahlási ukončenie spaľovania na telefónne číslo 150.
Nie je možné však spaľovať všetko. Podľa
zákona o ovzduší spaľovanie plastov, gumy
alebo iných materiálov, ktoré obsahujú
chemické látky, je zakázané.
Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru?
−− bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na
ohlasovňu požiarov, tel. č. 150, resp. 112,
alebo zabezpečiť jeho ohlásenie. uviesť:
kde horí (presnú adresu a tel. číslo, z ktorého voláme), čo horí a kto volá. Ďalej je
potrebné uviesť podrobnejšie informácie
o požiari, vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi.
Veríme, že svojím zodpovedným konaním
aj vy prispejete k zamedzeniu vzniku požiarov a tým aj k zníženiu škôd na lesných
a poľných porastoch. Veď keď horí les, horia nám naše „zelené pľúca“.
Mgr. Jana Fábriová
technik PO MsÚ

ĎAKOVNÝ LIST PRE TEKOVSKÚ HVEZDÁREŇ
Pracovníci Tekovskej hvezdárne v Leviciach dosahujú medzinárodné úspechy. Za dlhoročnú prácu a prínos v oblasti astronomického výskumu, vzdelávania a osvety a za úspechy dosiahnuté
vo vedecko-výskumnej činnosti udelil primátor mesta Levice
Štefan Mišák Tekovskej hvezdárni ďakovný list, ktorý odovzdal
jej riaditeľovi RNDr. Jozefovi Kováčovi, PhD. Zároveň odovzdal
Ďakovný list odbornému pracovníkovi hvezdárne RNDr. Pavlovi
Pástorovi, PhD. za významné medzinárodné úspechy dosiahnuté
v rámci výskumu existencie medziplanetárneho oblaku prachu
v blízkosti Zeme.
Tekovská hvezdáreň vznikla v roku 1956 ako tretia na Slovensku.
V roku 2004 získala unikátny prístroj, prenosné laboratórium
STARLAB, jediný na Slovensku aj v strednej Európe, ktorý umožňuje pozorovanie oblohy aj počas dňa v každom počasí. Keďže
toto zariadenie je prenosné, môžu ho využívať aj školy. V roku
2006 ponúkli levickým hvezdárom členstvo v IPS, prestížnom

Medzinárodnom združení planetárií so sídlom v USA. Tekovskú
hvezdáreň upútala pozornosť aj japonskej vesmírnej agentúry,
ktorá v roku 2010 hvezdárni umožnila poslať prostredníctvom
sondy Akacuki pozdrav zo Slovenska na Venušu.
Koncom roku 2014 sa Tekovskej hvezdárni ako prvej na svete
podarilo vysvetliť existenciu medziplanetárneho oblaku prachu v blízkosti Zeme. Tento prach bol pozorovaný Spitzerovým
vesmírnym ďalekohľadom aj družicou COBE, jeho existencia
však zostávala nevyriešená. Vysvetlenie spočívalo v riešení pohybu prachových častíc ovplyvnených nielen gravitáciou Slnka
a Zeme, ale aj elektromagnetického žiarenia Slnka a slnečného
vetra. Tekovská hvezdáreň v Leviciach sa týmto objavom zaradila
medzi popredné inštitúcie zaoberajúce sa výskumom medziplanetárnej hmoty.
Adriana Macáková
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TALENTOVÉ SKÚŠKY ZUŠ
ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V LEVICIACH
Vás srdečne pozýva na talentové skúšky, ktoré sa budú konať
1. až 5. júna 2015 od 14,00 hod. do 17,00 hod. na jednotlivých odboroch ZUŠ Levice.
Otvárame prípravné štúdium (už od 4 rokov), základné štúdium a štúdium pre dospelých.

HUDOBNÝ ODBOR: UL. F. ENGELSA 2
V hudobnom odbore Vám ponúkame štúdium hry na nástroje: klavír,
keyboard, akordeón, dychové nástroje (zobcová flauta, priečna flauta,
klarinet, saxofón, trúbka, pozauna, lesný roh, tuba) husle, cimbal, gitara, elektrická gitara, bicie nástroje a spev.

prípravného pre deti od 4 rokov až po odbornú prípravu na stredné
a vysoké školy umeleckého zamerania.
Od septembra bude vyučovanie výtvarného odboru prebiehať
v nových priestoroch: CK JUNIOR, Ul. A. Sládkoviča 2, Levice

TANEČNÝ ODBOR: ZŠ, UL. SV. MICHALA 42, LEVICE.
V šk. roku 2015/2016 začíname aj s predškolskou hudobnou prípravou pre deti od 4 rokov. Najnovšie psychologické štúdie dokazujú,
že hra na hudobnom nástroji v predškolskom veku rozvíja mozgové
funkcie oveľa viac ako matematika a iné exaktné vedy. Dieťa súčasne
využíva zrakové, sluchové a motorické funkcie, každou rukou tvorí
iný pohyb. Na hodinách budú deti pracovať so skúseným pedagógom
zo zahraničia, ktorý má v tejto oblasti bohaté skúsenosti.

Ponúkame tanečnú prípravu od 4 rokov, základné štúdium, ktoré
poskytuje žiakom komplexné tanečné vzdelanie v oblasti ľudového,
klasického a moderného tanca. Žiaci majú možnosť okrem riadneho
štúdia tancovať aj v rôznych súboroch: Folklórny súbor, Súbor historického tanca a Mažoretkový súbor.

VÝTVARNÝ ODBOR: KSŠ SV. VINCENTA DE PAUL
,SARATOVSKÁ 87, LEVICE (CIRKEVNÁ ŠKOLA)

Je syntetizujúcim odborom, ktorý sa zameriava na dramatické, pohybové, rečové, prednesové, tvorivé činnosti a hru s rekvizitou. V dramatickom a slovesnom oddelení sa vyučuje: dramatická tvorba, dramatická
slovesnosť, pohyb, prednes a práca v súbore. Toto štúdium je zamerané
predovšetkým pre deti školského veku ( od 6 rokov) až po dospelosť.

Štúdium je zamerané na nácvik a zdokonaľovanie výtvarných techník ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, práca s rozličným materiálom, keramika, fotografia a iné . Ponúkame všetky typy štúdia od

LITERÁRNO – DRAMATICKÝ ODBOR: ZŠ, UL. SV.
MICHALA 42, LEVICE

UČITEĽSKÁ KVAPKA KRVI OPÄŤ ÚSPEŠNÁ!
Už po deviaty krát sa konala v Spojenej škole internátnej v Leviciach netradičná oslava
Dňa učiteľov - Učiteľská kvapka krvi. Už po
deviaty krát, v spolupráci so Slovenským
červeným krížom v Leviciach a Národnou
transfúznou službou, organizovala škola

darovanie krvi priamo vo svojich priestoroch, kam boli pozvaní učitelia levických
MŠ, ZŠ, SŠ zástupcovia OZPŠaV na Slovensku, študenti všetkých stredných škôl
na území mesta a všetci tí, ktorí chceli pomôcť a zúčastniť sa tejto dobročinnej akcie.

Počas uplynulých deviatich rokov sa Učiteľskej kvapky krvi zúčastnilo viac ako
500 darcov krvi, z nich takmer polovica
boli prvodarcovia - študenti. S myšlienkou
zorganizovať na škole darovanie krvi prišli pedagógovia Mgr. Peter Benček a Mgr.
Martina Živická Frajková a táto netradičná
oslava Dňa učiteľov sa z roka na rok teší čoraz väčšej obľube a záujmu darcov.
9. ročníka sa dňa 26. marca 2015 zúčastnilo 62 darcov (z toho až 27 prvodarcov), čo
považuje organizátor podujatia, 69 násobný
darca krvi Peter Benček, ktorý je zároveň
podpredsedom Územnej rady SČK v Leviciach, za veľmi pekný úspech.
V mene tých, ktorým darovaná krv denne
zachráni život, ďakujeme všetkým, ktorí prišli a dobrovoľne darovali túto nenahraditeľnú
tekutinu.
Text, foto: SŠ internátna v Leviciach
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ZDRAVÉ LEVICE OČAMI NAŠICH NAJMENŠÍCH
Mesto Levice v rámci projektu Zdravé mesto Levice pripravilo pre
deti materských škôl a žiakov 1.stupňa základných škôl už štvrtý
ročník výstavy výtvarných prác pod názvom „Zdravé Levice očami najmenších“, kde mohli deti ukázať svoju predstavu o zdraví

poroty p. Marcel Gellen zo Základnej umeleckej školy, kritériami
hodnotenia boli originalita a tvorivosť, samotné technické prevedenie a aj miera pomoci pedagógov pri procese tvorby. „Pokiaľ
sme sa stretli s prácami rovnakej úrovne, uprednostnili sme prácu, kde bola viditeľná detská spontánnosť“, dodal. Deti pri tvorbe
používali tradičné techniky, ako je maľba temperami, vodovými
farbami, farebnými ceruzkami a koláž, pričom žiadna z techník
nebola porotou uprednostňovaná.
Najlepšie výtvarné práce boli ocenené počas slávnostného otvorenia výstavy dňa 10. marca 2015 a ich autorom odovzdal ceny
zástupca primátora mesta Levice Ján Krtík a vedúci oddelenia
školstva MsÚ Martin Bátovský.
S prázdnymi rukami zo slávnostného otvorenia výstavy neodišiel
nikto, pretože všetky deti, ktoré sa do súťaže zapojili, dostali darček a diplom za účasť.
Práce šikovných detičiek mohli v priestoroch polikliniky SANAT
obdivovať všetci pacienti, ktorí si chceli skrátiť a spríjemniť čas
strávený čakaním u lekára.

a starostlivosti oň. V tomto roku sa do výstavy zapojilo 63 detí zo
6 základných škôl a 5 materských škôl, ktorých práce hodnotila
odborná porota zo Základnej umeleckej školy. Ako uviedol člen
Za najlepšie výtvarné práce žiakov 1.stupňa ZŠ boli ocenení:
1. miesto - Slávka Kolompárová, ZŠ Školská ul.
2. miesto - Dominik Kundek, KSŠ sv. Vincenta de Paul
3. miesto - Kristián Zolčák, ZŠ Saratovská ul. 43
Za najlepšie práce detí z materských škôl boli ocenení:
1. miesto - Nataša Naďová , MŠ Perecká ul.
2. miesto - Dávid Vámoš, MŠ Okružná ul.
3. miesto - Karolína Henčeková, MŠ Ul. P.O.Hviezdoslava
Nela Pokoraczká, MŠ Hlboká ul.

Srdečne blahoželáme!
Adriana Macáková
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