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POSLANCI ROZHODLI:
Družba sa bude rekonštruovať !

Roky sa ťahajúce rozhodovanie, čo s chátrajúcou budovou domu kultúry, je ukončené. Na februárovom zasadnutí
mestského zastupiteľstva poslanci rozhodli o osude Družby.
Viac na str. 2

BENEFITY PRE DARCOV KRVI

M

nohonásobní darcovia krvi získali viacero benefitov
od mesta Levice. Zľavy si môžu uplatniť na kultúru,
relax aj parkovanie.
Viac na str. 3

MESTO ZÍSKALO 1,5 MIL. EUR

T

echnologické vybavenie kompostárne, rekonštrukciu
objektov či rozšírenie kamerového systému v meste
bude mesto realizovať v rámci projektov v hodnote 1,5
mil. Eur.
Viac na str. 3

VÝSTAVBA KRUHOVEJ KRIŽOVATKY

U

ž začiatkom marca sa začnú práce na výstavbe
kruhovej križovatky Ludanská - Kpt. Nálepku,
ktoré potrvajú až do novembra.
Viac na str. 4
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Poslanci rozhodli

Po novom bude mesto prideľovať dotácie aj v oblasti cestovného ruchu. Rozhodli
o tom poslanci na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva schválením
dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 73 o podmienkach
poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom
pôsobiacim na území mesta Levice, ktorý je účinný dňom 3.1.2017. Okrem toho
celoročné interiérové detské zariadenie upravili aj podmienky prideľovania dotácií.

Družba sa bude rekonštruovať !
Zbúrať, čiastočne zbúrať a dostavať, alebo
len zrekonštruovať súčasnú budovu.
Toto sú alternatívy, ktoré vyplynuli
zo štúdie, spracovanej v roku 2016.
Na októbrovom rokovaní mestského
zastupiteľstva poslanci však neurčili,
ktorá z týchto alternatív to bude. Mali si
vybrať architekti.
Na decembrovom zasadnutí poslanci
schválili harmonogram priebehu súťaže
návrhov na Dom kultúry Družba. Pôjde o
verejnú súťaž návrhov pre neobmedzený
počet anonymných účastníkov.
Úlohou
poslancov
však
zostalo
rozhodnúť o spôsobe obnovy objektu.
Na februárovom zasadnutí padlo
konečné rozhodnutie – Družba sa bude
rekonštruovať.
Pre vypracovanie súťažných podkladov
bolo potrebné schváliť aj lokalitný
program. Základné funkcie sú navrhnuté
v rozsahu: divadelná sála s kapacitou
400 miest, multifunkčná sála (plesy,
konferencie, iné podujatia) 200 miest na
sedenie plus tanečný parket, kaviareň,
servírovanie a výdaj jedál, multifunkčné
priestory
pre
kultúru,
kreativitu
a spoluprácu. Súčasťou by malo byť aj

a priestor na vonkajšie kultúrne aktivity
(premietanie, pódium) pred budovou,
s vytvorením technického zázemia
(elektrina,
voda,
kanalizácia)
pre
napojenie vonkajších trhov (vianočné
mestečko a pod.). Samozrejmosťou sú
doplnkové funkcie a zázemia s ohľadom
na každú funkciu (vstupné a komunikačné
priestory, šatne, sociálne zariadenia,
sklady, verejné WC a pod.) a parkoviská.
Tento rozsah je možné doplniť o ďalšie
funkcie, napr. komerčné priestory, resp.
je možné niektoré zo základných funkcií
vypustiť.
Súťaž návrhov bude prebiehať podľa
v decembri schváleného harmonogramu.
V januári sa určil organizačný tím a výber
verejného obstarávateľa.
Počas nasledovných troch mesiacov sa
vypracujú súťažné podklady a zverejní
sa súťaž. Od mája do augusta budú
mať architekti čas na vypracovanie
návrhov, ktoré komisia vyhodnotení v
septembri. Následne bude víťazný návrh
prezentovaný verejnosti.			
		
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Mesto Levice

upravilo podmienky prideľovania dotácií

Medzi najzávažnejšie zmeny, ktoré boli
riešené týmto dodatkom, patrí doplnenie § 5 o bod 6. Oblasť cestovného ruchu.
V tejto oblasti môžu oprávnení žiadatelia žiadať dotáciu na aktivity súvisiace
s podporou rozvoja cestovného ruchu v
meste Levice a jeho mestských častiach
(napr. cykloturistika, rekreačný cestovný
ruch spojený s podporou rozvoja geotermálnych zdrojov, vidiecky cestovný ruch,
agroturistika a vínny cestovný ruch, poznávací a religiózny cestovný ruch, mestský a prímestský cestovný ruch, špecifické
formy cestovného ruchu – gastroturizmus, ekoturizmus), ďalej na reprezentáciu a propagáciu mesta na renomovaných podujatiach zameraných na rozvoj
cestovného ruchu doma a v zahraničí, na
regionálne projekty s prihliadnutím na
špecifické podmienky a tradície regiónu
Tekov alebo na využívanie prírodných
predpokladov mesta a jeho okolia na rozvoj cestovného ruchu. Žiadatelia, ktorí
sa chcú uchádzať o finančné prostriedky
v tejto oblasti majú možnosť podať žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2017 na
predpísanom tlačive a s povinnými prílohami do 28. 2. 2017. Ďalšou zmenou, ktorá sa týka všetkých oblastí poskytovania
dotácií, je možnosť poskytnúť žiadateľovi
dotáciu iba v prípade, že mu nie je právoplatne uložený trest zákazu prijímať doKoncepcia výstavby detských ihrísk bola spracovaná ako podklad pre plánovanie a tácie alebo subvencie alebo trest zákazu
realizáciu detských ihrísk na území mesta Levice. Je to flexibilný dokument, je možné prijímať pomoc a podporu poskytovanú
ho meniť, upravovať, dopĺňať podľa potreby a aktuálnych podmienok.
z fondov Európskej únie. Túto skutočnosť
Cieľom je do roku 2020 zabezpečiť
dostupné, bezpečné a atraktívne detské ihriská budú všetci žiadatelia dokladať ďalšou
pre deti všetkých vekových kategórií v každom obytnom súbore mesta.
povinnou prílohou k žiadosti – výpisom
V koncepcii, ktorú poslanci schválili na februárovom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, sú vytypované vhodné lokality pre integrované detské ihriská určené
a zároveň stanovené podmienky výstavby malých detských ihrísk vo vnútroblokoch
obytných súborov.

Detské ihriská

sa budú stavať podľa koncepcie

z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Žiadateľ bude ďalej pri žiadosti
dokladať aktuálne potvrdenie o vedení
účtu v banke alebo aktuálny výpis z účtu.
Zároveň sa v žiadosti dopĺňa písomné
prehlásenie žiadateľa o spôsobe propagácie mesta v prípade poskytnutia dotácie
z rozpočtu mesta. Úspešný žiadateľ, resp.
príjemca dotácie je v aktuálnom čase povinný zaslať poskytovateľovi dotácie pozvánky, prípadne správy o realizovaných
akciách financovaných z poskytnutej
dotácie. Tieto bude poskytovateľ zverejňovať na svojej internetovej stránke. Pri
zúčtovaní dotácie prijímateľ priloženou
dokumentáciou k vyúčtovaniu deklaruje
spôsob prezentácie mesta pri použití finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie. Dodatkom bol v § 6 bod 3 upravený
aj počet podávaných žiadostí. Po novom
je žiadateľ oprávnený predložiť jednu
žiadosť do každej z oblastí. Ak žiadateľ
podá viac ako jednu žiadosť za jednu oblasť, všetky žiadosti tohto žiadateľa budú
považované za neoprávnené a budú vyradené z posudzovania. Táto podmienka
však bude uplatnená prvýkrát pri žiadostiach podávaných do 31. 10. 2017 na rok
2018.
Všetky dokumenty súvisiace s poskytnutím dotácie z rozpočtu mesta nájdete na
stránke mesta www.levice.sk, aj v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Poslanci schválili dotácie športovým klubom

Centrálne ihriská s vlastnou tematikou
Centrálne integrované detské ihriská majú viac prvkov a budú sa navrhovať tak,
aby okrem bezpečnostných predpisov vyhovovali súčasným vysokým štandardom,
boli atraktívne pre všetky vekové kategórie, pričom každé ihrisko bude jedinečné s
vlastnou „identitou“ - vlastnou tematikou. Mali by byť nenáročné na údržbu, mali
dlhú životnosť a boli odolné voči vandalizmu. Centrálne detské ihriská budú riešené
spolu s revitalizáciou verejného priestoru.

Na základe podaných žiadostí, ktoré prerokovala Komisia MsZ športu, boli na
rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 16.2.2017 predložené návrhy na poskytnutie
dotácií podľa VZN mesta Levice č. 73 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území mesta Levice pre
žiadateľov o dotáciu z oblasti registrovaných športových klubov dospelých. Komisia
prerokovala žiadosti na svojom zasadnutí dňa 30.1.2017 a prerozdelila dotácie v
celkovej výške 70 000 eur.
Účelovo viazané prostriedky boli rozdelené nasledovne:

Malé ihriská na skok od domu
.Malé detské ihriská budú mať menej prvkov a budú sa realizovať na základe požiadavky obyvateľov, k čomu bude potrebný súhlas obyvateľov do 4. nadzemného podlažia v prípade vzdialenosti ihriska do 22 m od bytového domu.
Ing Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Centrálne ihrisko „Krtko“ v lokalite Za Tabakovou

Názov
subjektu

Požadované
prostriedky
v EUR:

Schválená dotácia
v EUR:

Futsal team Levice

14 000

5 000

Basketbalový klub Levický Patriot

35 000

20 000

BKŽ Levice

15 000

4 000

HK Levice

20 000

11 800

FK Slovan Levice

33 000

11 800

ŠK Atóm Levice

15 000

6 000

Kickboxing Levice

3 000

2 000

ŠK Aquasport Levice

18 900

3 500

Tenisový klub Levice

7 600

2 900

Karate klub Goju – Ryu Levice

3 000

3 000

RDM tanečná skupina Levice

2 000

-

Tanečno-športový klub Junilev Levice

8 900

-

175 400

70 000

SPOLU:
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M

ESTO LEVICE

ZÍSKALO 1,5 MIL. EUR NA
REALIZÁCIU PROJEKTOV

Koniec roka 2016 priniesol mestu Levice úspech vo
forme schválenia nenávratného finančného príspevku vo výške 1,5 mil. eur na realizáciu troch projektov – technologické vybavenie kompostárne, rekonštrukciu materskej školy a rozšírenie kamerového
systému v meste.

990 804,40 eur. Spolufinancovanie mesta Levice je vo výške
5 %, t.j. 52 147,6 eur. V rámci projektu sa zaobstará nákladné
vozidlo s hákovým nakladačom a nadstavbou na biologicky
rozložiteľný odpad, univerzálny traktor s čelným nakladačom, bio sekací a rezací stroj, teleskopický nakladač, drvič
konárov, veľký traktorový príves, 3 000 kusov 120 litrových
plastových nádob na bioodpad a 180 kusov 1100 litrových
plastových nádob na bioodpad. Technológia bude slúžiť na
zber, prepravu a manipuláciu vytriedených zložiek biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Bio rezací a
sekací voz bude slúžiť na mechanickú úpravu (zmenšenie
objemu) vytriedeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Plastové nádoby na bioodpad budú určené
na kuchynský odpad do individuálnej bytovej výstavby a
komplexnej bytovej výstavby. V dôsledku realizácie projektu sa zabezpečí zvýšenie množstva vytriedeného komunálneho odpadu a kapacity pre triedenie komunálnych
odpadov. Realizácia projektu zabezpečí pre občanov mesta
jednoduchší a komfortnejší spôsob triedenia komunálneho
odpadu, a prispeje tiež k zlepšeniu životného prostredia.

V
P

redmetom projektu ,,Intenzifikácia zberu biologicky rozložiteľných odpadov v meste Levice“ je obstaranie technológie
a plastových nádob na bioodpad do odpadového hospodárstva v meste Levice s cieľom zvýšenia intenzity a efektívnosti triedenia komunálneho odpadu a jeho zberu s prioritným
zameraním na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.
Projekt bol schválený v rámci výzvy Ministerstva životného
prostredia SR. Celkové náklady projektu sú vo výške 1 042
952,00 eur, pričom schválená výška finančného príspevku
predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov, t.j.

DARCOVIA KRVI

ZÍSKAJÚ VÝHODY OD MESTA
Návrh zlepšiť postavenie levických
viacnásobných
darcov
krvi
prostredníctvom úľav, resp. výhod
predniesli zástupcovia Územného
spolku Slovenského červeného kríža
(SČK) Oľga Szalmová a Peter Benček
na zasadnutí bezbariérovej komisie.
Na základe podnetov samotných
darcov v spolupráci s členmi
územnej rady SČK boli stanovené
návrhy benefitov. Tieto schválilo
mestské zastupiteľstvo na svojom
decembrovom zasadnutí. V prvej
fáze sú zvýhodnení najmä držitelia

rámci vyhlásenej výzvy Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry bol mestu Levice schválený projekt „Rekonštrukcia a
modernizácia materskej školy na Ulici P. O. Hviezdoslava 20
v Leviciach“. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo
výške 560 276,68 eur, pričom výška schváleného nenávratného finančného príspevku je 532 262,85 eur. Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy a zabezpečiť
maximálne úspory v spotrebe energií v budove materskej
školy. Z tohto dôvodu je potrebné obnoviť obvodový plášť,
strešnú krytinu, vymeniť otvorové konštrukcie a realizovať montáže rekuperačných jednotiek. Realizáciou daných
opatrení budú zabezpečené predpokladané úspory energie
10 878 kWh/rok a preklasifikovanie budovy z energetickej
triedy “C” do energetickej triedy “A1”.

Mnohonásobní darcovia krvi - držitelia medaily Jána Kňazovického,
diamantovej a zlatej Janského plakety v Leviciach získali viacero
benefitov od mesta Levice.

Kňazovického plakety, diamantovej
a zlatej Janského plakety, s tým, že v
ďalšej fáze by mohli získať benefity
aj držitelia striebornej či bronzovej
Janského plakety.
Každý držiteľ plakety si úľavy
môže uplatniť po preukázaní sa
držiteľstvom
plakety,
prípadne
sa môže informovať aj na SČK v
Leviciach. Výhody pre darcov mesto
upravilo aj zmenou Všeobecne
záväzných nariadení (VZN) a to
VZN č. 139 o daniach, ktorým sa
upravuje nárok na odpustenie, resp.

zníženie dane za psa a VZN č. 129
o parkovaní, ktorým sa upravuje
nárok na ročnú parkovaciu kartu
pre držiteľov Kňazovického plakety
a diamantovej Janského plakety.
K ďalším schváleným výhodám
patrí aj voľný vstup či zľava na
kultúrne podujatia organizované
Mestským kultúrnym strediskom v
Leviciach, permanentka do mestskej
krytej plavárne a sezónna vstupenka
na kúpalisko Margita-Ilona.

BENEFITY PRE VIACNÁSOBNÝCH DARCOV KRVI
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T

retia schválená dotácia je zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality.
Cieľom projektu „Bezpečné mesto – rozšírenie kamerového
systému v meste Levice“ je vybudovanie monitorovacieho
kamerového systému s inštaláciou kamier v centre mesta
na Námestí hrdinov, na križovatke ulíc Mlynská a Ľ.Štúra
a v priestore železničnej a autobusovej stanice na križovatke ulíc Nádražný rad a Ľ.Štúra. Z celkovej požadovanej
dotácie 20 tis. eur bola schválená suma 10 tis. eur, pričom
celkové predpokladané náklady projektu sú vo výške 25 tis.
Eur. Zvyšná časť projektu bude hradená z rozpočtu mesta.
Cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre zníženie kriminality a protispoločenskej činnosti, a tým prispieť k zvýšeniu bezpečnosti a pocitu istoty občanov a návštevníkov
nášho mesta.

N

a rekonštrukciu budovy Slovenského červeného kríža
bola schválená dotácia vo výške 13 500 eur, získaná z
Ministerstva financií SR. Ide o stavebné úpravy, výmenu
výplní otvorov a úpravu fasády, s cieľom znížiť energetickú náročnosť objektu a zníženie nákladov na vykurovanie.
Ďalej sa navrhovanými úpravami zhodnotí stav budovy,
a v neposlednom rade sa pozdvihne aj architektonický a vizuálny dojem.

P

rojektoví manažéri mesta v súčasnosti intenzívne pracujú na príprave žiadostí v rámci ďalších aktuálnych
výziev, z ktorých by sme chceli získať prostriedky na financovanie nových odborných učební na základných školách,
na vybudovanie komunitného centra v lokalite Ladislavov
dvor, likvidáciu divokých skládok, vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli Správy športových zariadení
alebo aj na rozšírenie cezhraničnej spolupráce mesta.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

PROPAGANDA ČI PRÍNOS
PRE OBČANOV?
S cieľom porovnania úrovne prínosnosti a verejnoprávneho charakteru sa uskutočnilo hodnotenie
radničných novín v sto najväčších mestách na Slovensku. V celoslovenskej analýze uspeli Novinky
z levickej radnice na výbornú.

Do porovnania, ktoré uskutočnilo Transparency International Slovensko, napokon zaradili 83 samospráv,
ktoré vydali alebo financovali za posledné dva roky
Ing. Adriana Macáková aspoň päť čísel radničných
ref. vzťahov s verejnosťou novín.
V hodnotení skončili naše
noviny na 6. mieste so získaným indexom 55,55 % (víťazné mesto získalo 60,15
%) . Výsledné číslo indexu
zachytáva prínos periodika
v oblasti informovania občanov o politike a činnosti
miestnej samosprávy. Periodiká, ktoré sa v rebríčku
indexu BENEFIT umiestnili
na popredných miestach, sú
hodnotené pre občanov ako
obsahovo najprínosnejšie. V
analýze bol medzi desiatkou
hodnotených kritérií porovnávaný napr. aj počet fotiek
predstaviteľov mesta, počet
zmienok o vedení mesta či
informácie o budúcich rozhodnutiach samosprávy.
V hodnotení sa ako celkovo
najprínosnejšie ukázali noviny bratislavskej mestskej
časti Nové Mesto (index
BENEFIT 60,15 %), najhoršie skončili Gemerské zvesti
(24,13 %). Hodnotenie si mô-

žete pozrieť na webstránke
skmedia.hlasnatrouba.cz.
Novinky z levickej radnice
vydáva Mesto Levice už od
r. 2003. Vychádzajú dvojmesačne, obyvatelia ich dostávajú bezplatne do poštových
schránok. Pôvodne čiernobiely 4-stranový občasník za
14 rokov menil svoj vzhľad,
cieľom však stále zostáva informovať občanov o činnosti samosprávy, jej predstaviteľov, orgánov a organizácií.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Prvé číslo Noviniek
z levickej radnice, marec
2003
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Levice postúpili

v rebríčkoch hodnotenia
otvorenosti samospráv

Z

áver roka i polovica volebného obdobia
sú príležitosťou na bilancovanie činnosti mesta. Pre mesto Levice sú zaujímavé
hodnotenia otvorenosti slovenských samospráv zverejnené koncom roka 2016.
ransparency International Slovensko
hodnotí transparentnosť miest v dvojročných intervaloch, naposledy v roku 2014
a v tomto roku. Hodnotenie Otvorená samospráva zobrazuje úroveň transparentnosti,
obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov
a otvorenosť v informovaní. Postavenie v
rebríčku stovky hodnotených samospráv si
Levice s celkovým hodnotením 59% oproti predchádzajúcemu hodnoteniu v r. 2014
zlepšili o 31 miest (54. miesto v roku 2014,
23. miesto v roku 2016). Z jedenástich hodnotených oblastí najvyššie hodnotenie 94
% mesto získalo v oblasti Verejné obstarávanie a obstarávanie služieb, 85 % v oblasti
Rozpočet a zmluvy. Najväčší pokrok mesto
dosiahlo v oblasti Účasť verejnosti na rozhodovaní. V rebríčku hodnotenia samospráv
sa najlepšie umiestnili mestá Vranov nad
Topľou, Martin a Rožňava. Celkové hodnotenie nájdete na stránke transparency.sk.
ôležitou súčasťou transparentnosti a
otvorenosti je aj prístup mesta pri nakladaní so svojimi dátami, a to ako ich mesto otvára firmám a občanom. Zverejnenie
dát je iba prvým krokom k ich úplnému
otvoreniu. Aby bolo možné dáta skutočne
využívať, musia ich mestá poskytovať v otvorených, strojovo čitateľných formátoch.
Časopis Smart Cities Magazine zverejnil
hodnotenie otvorenosti dát vo vybraných
slovenských mestách za rok 2016, kde Levice obsadili 2. miesto. Spolu s mestom Prešov
naše mesto časopis považuje za priekopníkov open dát. Obe mestá, okrem využívania
portálu Open data, taktiež publikujú niektoré dáta v katalógu data.gov.sk, ktorého
prevádzkovateľom je Národná agentúra pre
sieťové a elektronické služby. Cieľom tohto
projektu je vytvoriť centrálne úložisko open
dát s možnosťou ich vyhľadávania, filtrova-

T

D

nia a sťahovania. Open data nájdete na web
stránke mesta Levice na egov.levice.sk.
roku 2016 prebiehalo v spolupráci Slovenskej informačnej a marketingovej
spoločnosti s Národným informačným strediskom Slovenskej republiky hodnotenie
obcí a miest z pohľadu potenciálu rozvoja.
Vyhodnotené boli všetky obce a mestá na
Slovensku. Hodnotiaca analýza preukázala, že viac ako 30% obcí a miest vykazuje
dlhodobo potenciál pre rozvoj územnej samosprávy. 2926 slovenských obcí a miest
prešlo hodnotením zameraným na finančnú
a majetkovú bonitu, ktorých výsledky boli
porovnávané s výsledkami okresu a kraja.
Analýza hodnotila efektívnosť narábania s
finančnými prostriedkami určitou finančnou silou a kapacitou obce či mesta a efektivitu využívania a zhodnocovania majetku.
odiel obcí a miest, ktoré využívajú financie a majetok s vysokou efektivitou
pre trvalo udržateľný rozvoj a pozitívne
vyšli z tohto hodnotenia, predstavuje 30,2%.
Vyhodnoteným obciam a mestám je v hodnotiacom a informačnom systéme udelená
Pečať Rozvoja obcí a miest. Mesto Levice
bolo vyhodnotené ako mesto s predpokladom stabilného rozvoja a získalo Pečať rozvoja obcí a miest 2016 (foto).
oto ocenenie potvrdzuje osobitnú pozíciu na trhu, deklaruje dôveryhodnosť,
prosperitu a finančnú stabilitu. Pečať je silným marketingovým nástrojom pri komunikácii s významnými investormi, zákazníkmi a širokou verejnosťou, odporúča ho
aj Európska komisia pre Európsky sociálny
fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí. Podniky, ktoré hľadajú
svojich dodávateľov, vidia, že sa môžu na
podnik s pečaťou spoľahnúť.
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AČÍNA VÝSTAVBA KRUHOVEJ
KRIŽOVATKY NA LUDANSKEJ CESTE

V Leviciach pribudne v tomto roku nová
kruhová križovatka a to na prieseku ulíc
Ludanská - Kpt. J. Nálepku. K výstavbe
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kruhovej križovatky mesto pristúpilo z
dôvodu zvýšenia bezpečnosti a plynulosti
premávky v tomto úseku. Práce začnú
už v marci, s termínom ukončenia
do novembra 2017. Výstavba bude
realizovaná ako združená investícia Mesta

CHAOS

Levice a Nitrianskeho samosprávneho
kraja, ktorý je vlastníkom cesty I. triedy –
Ludanská cesta.
Celkové
náklady
na
realizáciu
križovatky sú vo výške 516 tis. eur.
Verejné obstarávanie na dodávateľa sa
uskutočnilo koncom roka 2016. Pôvodne
odhadovaná suma 465 785 eur bez DPH
sa prostredníctvom elektronickej súťaže
znížila na 429 665 eur bez DPH. Víťaznou
firmou s najnižšou cenovou ponukou je
spoločnosť Ing. Jozef Horniak VIALLE.
Uzávierka cesty bude prebiehať v troch
etapách v zmysle schválených uzávierok.
Prosíme motoristov o trpezlivosť a
dodržiavanie dočasného dopravného
značenia.
Ing. Dalibor Kováč
ref. investičných činností

V PARKOVANÍ NA RYBNÍKOCH
VYRIEŠI NOVÉ PARKOVISKO

Parkovisko pre 182 áut pribudne do roku 2018 na sídlisku Rybníky V. Parkovacie
miesta sú navrhované na súčasnej trávnatej ploche medzi sídliskom a areálom
bývalého Levitexu.
súkromného vlastníka, spoločnosti Andritz Kufferath, s.r.o., sídliacej v areáli
bývalej textilky. Navrhované parkovisko
zahrňuje 182 parkovacích miest, z toho
6 stojísk je pre telesne postihnutých. Z
hľadiska organizácie dopravy sú na parkovaciu plochu navrhované dva vstupy
z Vajanského ul. Celkové náklady na vybudovanie parkoviska sú vo výške vyše
600 tis. eur a jeho výstavba bude hradená
Nielen v meste Levice je vzhľadom na z rozpočtu mesta. Náklady na odkúpenie
zvyšujúci sa počet automobilov akútny pozemku od vlastníka sú vo výške 170
nedostatok plôch pre tzv. statickú dopra- tis. eur. Vybudovanie predmetného parvu – parkovísk. V lokalite Rybníky V. je koviska odstráni chaotické parkovanie a
tento problém alarmujúci. Autá parkujú zabezpečí bezpečnejšiu a plynulejšiu doIng. Adriana Macáková na jazdných pruhoch vozoviek, na tráv- pravu v rámci tohto sídliska.
ref. vzťahov s verejnosťou natých plochách, pri stojiskách kontajnerov... Z uvedeného dôvodu mesto priIng. Adriana Macáková
stúpilo k získaniu pozemku vhodného
ref. vzťahov s verejnosťou
pre vybudovanie parkovacej plochy od

Časový harmonogram zasadnutia
mestskej rady a mestského zastupiteľstva v roku 2017
MESTSKÁ RADA                   MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
02. 02. 2017                                        16. 02. 2017
06. 04. 2017                                        27. 04. 2017
01. 06. 2017                                        22. 06. 2017
10. 08. 2017                                        07. 09. 2017
05. 10. 2017                                     26. 10. 2017
23. 11. 2017                                       14. 12. 2017
Harmonogram zasadnutí komisií MsZ nájdete na
www.levice.sk v časti mestské zastupiteľstvo.
Zmena úradných hodín daňového referátu
Vážení občania, oznamujeme Vám, že na referáte daní a poplatkov Mestského úradu
Levice je od 7. februára 2017 do 28. apríla 2017 utorok určený ako nestránkový
deň. Nestránkovým dňom zostáva aj štvrtok.
Dôvodom dočasnej zmeny stránkových dní pre verejnosť je spracovávanie
dokladov pre vyrubovanie miestnych daní a poplatku v zmysle novely zákona č.
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
Ďakujeme za pochopenie.

Finančné oddelenie MsÚ Levice

Mesto Levice
oznamuje, že zápis šesťročných detí, narodených od 1. septembra 2010 do
31. augusta 2011 do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2017/2018 sa
uskutoční v dňoch 21. a 22. apríla 2017 nasledovne:
21. apríla 2017 (piatok) od 14.00 hod. - 18.00 hod.
22. apríla 2017 (sobota) od 8.00 hod. - 12.00 hod.
Zápis sa uskutoční v týchto základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Levice:
• Andreja Kmeťa, Ul. M. R. Štefánika 34
• Ul. sv. Michala 42
• Ul. Pri Podlužianke 6
• Saratovská ul. 43
• Saratovská ul. 85
• Školská ul. 14
• Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom maďarským – Juhász Gyula Alapiskola,
Ul. J. Jesenského 41, Levice

Upozornenie!

Zápisu sa zúčastní dieťa v doprovode zákonného zástupcu, ktorý pri zápise predloží
rodný list dieťaťa a svoj preukaz totožnosti. O prijatí dieťaťa na jednotlivé školy budú
rozhodovať riaditelia. Dodatočný zápis v odôvodnených prípadoch bude možný u riaditeľov príslušných základných škôl.
Oznamujeme rodičom, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, že
zápis do MŠ sa uskutoční v priebehu mesiaca máj 2017. Bližšie informácie v každej
materskej škole.

Novinky z Levickej radnice č.1/2017

ŠKOLSTVO

ŽIACI

§

Čo nám prinesie
jasličkový zákon

Do jasieľ sa po novom dostanú
len deti do troch rokov,
ktorých rodičia pracujú
Od marca bude platiť zákon, podľa
ktorého môže dieťa ísť do jasieľ ak
študujete, pracujete alebo sa pripravujete
na povolanie. Cieľom je zosúladenie
rodinného
a
pracovného
života
poskytovaním starostlivosti o dieťa do
konca kalendárneho roka, v ktorom
dovŕši tri roky. Deťom, ktorým zle
vychádzajú roky, nebude zabezpečený
plynulý prechod do škôlky, lebo z jaslí
budú musieť odísť skôr ako iné deti.
Starostlivosť sa bude
poskytovať
odborným zamestnancom, ktorý musí

mať úplné odborné stredné vzdelanie
získané v odbore vzdelávania so
zameraním na výchovu a vzdelávanie
alebo vzdelanie pedagogického alebo
zdravotníckeho charakteru.
Detské
jasle
bude
prevádzkovať
samospráva, živnostník, či nezisková
organizácia.
Prevádzka
takýchto
zariadení bude podliehať prísnym
požiadavkám na hygienu, priestorové
usporiadanie,
funkčné
členenie,
vybavenie, prevádzku, režim dňa, režim
stravovania. Každý poskytovateľ musí
byť zapísaný do registra poskytovateľov
sociálnych služieb na vyššom územnom
celku. Už existujúce detské jasle, ktoré
poskytovali starostlivosť o dieťa vo veku
do troch rokov už pred rokom 2017, budú
tieto služby poskytovať aj naďalej, ale
musia splniť podmienky dané zákonom.
Eva Lukáčiková
vedúca destských jasieľ, Perecká ul.41,
Levice
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PRIPRAVIA KALENDÁR
ZDRAVEJ VÝŽIVY

Základná škola - Školská 14, Levice
Pojmy zdravie a zdravý životný štýl sú
prioritou výchovnovzdelávacej činnosti

našej školy – ZŠ Školská ul.14 v Leviciach.
Zapájanie sa do aktivít a projektov,
pomocou ktorých môžeme u našich
žiakov budovať správne postoje k svojmu
zdraviu, je neoddeliteľnou súčasťou
života školy.
Preto sme veľmi radi, že sa nám podarilo
získať grant vo výške 1500 eur vo výzve
Nadácie pre deti Slovenska z Detského
fondu Cloetta. Cieľom projektu „Hravo
a zdravo“ je pozitívne zmeniť myslenie a
návyky detí v oblasti zdravého životného
štýlu. Obohatiť príjem vitamínov a to
v podobe ovocia a zeleniny, vylúčiť
z pitného režimu sladené nápoje
nahradením čistou vodou, viesť žiakov k
pravidelným pohybovým aktivitám. Žiaci
budú v tímoch zložených zo žiakov tried
I. a II. stupňa spolupracovať na plánovaní
a vykonávaní aktivít, bude sa rozvíjať ich

vzájomná kooperácia, spolupatričnosť
a tímový duch. Našich žiakov čaká od
decembra 2016 do konca mája 2017
cesta vydláždená nielen prednáškami o
zdravom životnom štýle, ale aj tvorivou
besedou s odborníkom na zdravý životný
štýl, pestovaním byliniek a ich využitím v
každodennom stravovaní. Zaujímavými
budú pre žiakov workshopy plné
tvorivého maľovania, pohybu, prípravy
zdravého jedla a nápoja, všetci žiaci
sa budú spolupodielať na príprave
kalendára zdravej výživy, ktorý pokrstíme
na májovej slávnosti. Už sa všetci tešíme,
keď náš projekt uvedieme do života!
Projekt podporila Nadácia pre deti
Slovenska z Detského fondu Cloetta.
PaedDr. Beata Imreová
koordinátorka projektu
ZŠ Školská 14, Levice

Detské jasle - Perecká ul.41, Levice

Hurá, je tu karneval!
Naši najmenší z detských jaslí na Pereckej ulici si užili fašiangy ako sa patrí. V triedach
šantili šašovia, víly, piráti, zvieratká, chrobáčiky, policajti aj superhrdinovia. Deti si
spoločne zatancovali, zaspievali a mohli sa potešiť z chutných maškŕt, ktoré ich čakali
na pestro prestretých stoloch. Rozžiarené očká malých drobčekov boli výsledkom snahy celého kolektívu pracovníkov detských jasieľ, ktorým sa opäť podarilo prichystať
krásny maškarný ples. (AM)
„Turnaj olympijských nádejí“ v jude - MŠ Perecká 41, Levice

Karneval - detské jasle - Perecká ul.41, Levice

LEVICKÍ
MINI JUDISTI
ZAŽIARILI

v spolupráci s Judo klubom Levice ponúka
v rámci záujmových, voľnočasových
aktivít aj krúžok Judo pod vedením
trénera Michala Fedora, ktorý sa deťom
maximálne venuje, za čo mu patrí veľká
vďaka a úcta.

Dňa 11. 02. 2017 sa vo Zvolene konal
„Turnaj olympijských nádejí“ v jude.
Zúčastnili sa ho aj naši najmenší – škôlkari
z MŠ na Pereckej ulici č. 41 v Leviciach,
pre ktorých to bola úplne prvá súťaž
a hneď zožali krásne úspechy. Vo svojej
kategórií získal 1. miesto Patrik Nezbeda
a 3. miesto Tomáš Trnka. Materská škola

Veľké ĎAKUJEME mu patrí aj za úspech,
ktorý deti dosiahli vo Zvolene. Deti
si súťaž skutočne užili, nabrali cenné
skúsenosti a odchádzali s hrdosťou a
dobrým pocitom.
Mamička z MŠ Pereckej
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RÔZNE

POČET OBYVATEĽOV MESTA UBÚDA

Podľa údajov evidencie obyvateľstva mali Levice ku koncu
roku 2016 celkom 33 074 obyvateľov, pre porovnanie rok
predtým to bolo 33 332.
Dlhodobým trendom je vyšší úbytok ako prírastok
obyvateľstva, čo však platí nielen pre Levice. Za posledných
10 rokov za znížil počet obyvateľov nášho mesta o približne
3 tisíc. Svoj najväčší rast, čo do územnej rozlohy i počtu
obyvateľov zaznamenalo, mesto najmä v 80. rokoch, kedy
sa počtom trvalo bývajúcich obyvateľov zdvojnásobilo.
Rozvoj mesta nastal predovšetkým v súvislosti s výstavbou
AE Mochovce. Pre porovnanie napr. v r. 1970 malo mesto

vrátane mestských častí 13845 obyvateľov, o desať rokov
neskôr v r. 1980 už 26475 a v 1991 33991. Svoj dlhodobý
vrchol dosiahol rast koncom 90tych rokov až do r. 2002,
kedy sa počet obyvateľov blížil k 37 tisíc, odvtedy postupne
klesá.
Z celkového počtu obyvateľov mesta je viac žien a to 17389,
mužov 15685. Za minulý rok sa narodilo 1202 detí, z toho
609 chlapcov a 593 dievčat, čo je porovnateľné s rokom
predtým. Najobľúbenejšie chlapčenské meno bolo opäť
Jakub, potom Filip, Dominik a Adam. Dievčatkám zase
dali rodičia najčastejšie mená Viktória, Natália, Sofia a
Kristína. Na matričnom úrade v Leviciach boli zapísané aj
nezvyčajné mená - dievčenské Trinidad, Leonita, Kasandra
či Tia a chlapčenské napr. Rómeo, Emir, Diego, Ryan alebo
Zachariáš.
Zo všetkých obyvateľov nášho mesta sa najviac žien volá
Mária, potom Eva a Zuzana, najviac mužov nesie meno
Peter, nasledujú Jozef a Ján. Z priezvisk je v našom meste
najviac zastúpené Kováč-Kováčová a Tóth-Tóthová.
Počas minulého roka zomrelo 754 občanov. Bolo uzavretých
187 sobášov, z ktorých bolo viac občianskych, a to 120,
cirkevných bolo 67.

Levicecestovného ruchu

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

sa zviditeľnili na mape

Veľtrh ITF Slovakiatour je najväčším
veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie
podujatia v regióne strednej Európy.
Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať

Stavili sme na folklór

do zahraničia alebo spoznávať krásy
Slovenska.
Tento rok sa mesto Levice prezentovalo počas dní 26.-29.1.2017 ako spoluvystavovateľ Regiónu Nitra. Vsadili sme
sa folklór a tradičné ľudové umenie, čo
sa nám osvedčilo. Návštevníkov bezpochyby upútali čajkovské kroje, ktoré
mali oblečené sestry Bajúzové. Ukážky vyšívania krojovaných bábik v podaní pani Švecovej zaujali nejedného
okoloidúceho. Návštevníci mohli tiež
obdivovať šikovnosť pani Teplánovej,
ktorá sa už 10 rokov venuje výrobe bábik zo šúpolia. Sme radi, že aj tento rok
mali záujem o prezentáciu podnikateľské subjekty, ktoré taktiež prispievajú
k rozvoju mesta a regiónu: Levické
mliekárne, a.s., Cloetta Slovakia, s.r.o.,
Zlatý Ónyx Levice, s.r.o., Levická sladovňa – Osivo a.s. Zvolen a Camping
Vodník.
Veľtrh cestovného ruchu nie je len
o propagácii a zviditeľňovaní sa, ale je
i zdrojom nových inšpirácií, kontaktov
a stretnutí s odbornou verejnosťou.
Počas prvého veľtržného dňa sa konalo v expozícii Regiónu Nitra stretnu-

STAČÍ UROBIŤ PÁR KROKOV A
URČITE NA NE NATRAFÍTE ...
Len čo zmizla snehová perina, odkryla nielen
rôzny neporiadok, ale aj psie výkaly.
Zanechávanie psích exkrementov na verejných priestranstvách je dlhodobým problémom. Medzi opakujúce sa
sťažnosti smerom k samospráve patria pravidelne aj
kritiky nezodpovedných psičkárov. Tí počas prechádzok
so svojimi štvornohými miláčikmi v nejednom prípade
ponechajú exkrementy na mieste, kde pes vykonal potrebu. Neberú ohľad ani na to, že neraz ide o detské ihriská,
chodníky...
„53 - toto je číslo psích exkrementov, ktoré lemujú cestu zo Saratovskej od Pošty 5 ku MŠ na Konopnej. Toto je moja každodenná
cesta a je mi ZLE. Mám pocit, že žijem v psom záchode. Je čas
niečo urobiť. Najviac ma mrzí, že sa moje deti ani nemôžu posánkovať v čistom snehu, lebo leniví majitelia psov sú do seba zahľadení ignoranti, ktorí nepríjemne označkovali verejný priestor aj
pre nás, čo máme radi poriadok. Ak sa vám to páči, nechajte si psa
vykadiť doma a kľudne si to tam obchádzajte aj mesiac. A nemusíte zbytočne chodiť von a tobôž na detské ihriská. Zároveň ďakujem
všetkým, čo zbierajú po svojich psoch...“.
Toto je jeden z podnetov, ktoré chodia na mestský úrad
v súvislosti s množstvom výkalov mimo zón na venčenie
psov.

tie riaditeľov oblastných organizácií
a predstaviteľov miest a obcí Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí preberali smerovanie a možnosti rozvoja
cestovného ruchu v regióne.
Mesto Levice sa začiatkom marca zúčastní ešte zahraničného veľtrhu cestovného ruchu v Budapešti. Pevne veríme, že sa nám zaujímavou ponukou
podarí osloviť aj maďarskú klientelu,
ktorá hlavne počas leta zvýši návštevnosť pamiatok, podujatí či kúpalísk.
Ing. Zuzana Obická
ref. pre regionálny rozvoj
a cestovný ruch
.

Výstavný pult Mesta Levice s ponukou propagačných materiálov

PRIKAZUJE TO ZÁKON

Všetky podmienky držania psov sú upravené zákonom. Je
potrebné zdôrazniť najmä fakt, že za svojho psa je v plnej
miere zodpovedný jeho majiteľ, vrátane znečisťovania verejného priestranstva, to znamená – ten, kto vedie psa, je
povinný znečistenie bezodkladne v zmysle zákona odstrániť.
„V rámci mesta je v súčasnosti 51 miest určených na venčenie psov, kde sú umiestnené aj na to určené odpadové
nádoby,“ informuje referentka životného prostredia Darina Tóthová. „Samozrejme, ak nie je v blízkosti odpadová
nádoba na exkrementy, je možné ich vyhodiť aj do nádob
na komunálny odpad. Naopak by to však nemalo platiť –
iný odpad do košov na exkrementy nepatrí, z dôvodu ich
rýchleho naplnenia.“ Miesta na venčenie psov sú spravidla
umiestňované na sídliskách z dôvodu, že majitelia psov v
bytových domoch nemajú svoj dvor, kde by sa psy mohli
vybehať.

KONTROLUJÚ AJ POLICAJTI

Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona má aj Mestská
polícia Levice, ktorá svojou hliadkovou činnosťou vykonáva dohľad aj nad povinnosťami držiteľa psa (alebo toho
kto psa vedie) odstraňovať výkaly po psoch na verejných
priestranstvách,“ hovorí zástupca náčelníka mestskej polície Zdenko Lauroško. Hliadková a kontrolná činnosť nad

PRVÝM LEVIČANOM
V ROKU 2017 JE
MATIAS
Meno Matias dostal chlapček, ktorý sa v roku 2017 narodil ako prvý občan nášho
mesta. Na svet prišiel v levickej nemocnici 3. januára
o 15,35 hod. s dĺžkou 50 cm
a váhou 3000 g. Je druhorodeným dieťaťom rodičov
Silvie a Ladislava Gráfovcov z Levíc. „Malý sa narodil o pár dní skôr, ako bolo
plánované,“ hovorí šťastná
mamička Silvia. „To, že je
prvým Levičanom v tomto
roku, nás príjemne prekvapilo,“ dodala. Okrem malého chlapčeka robí rodičom
doma radosť aj 11- ročná
dcérka Gabika. „Najskôr sa
na príchod súrodenca veľmi
netešila ale teraz už bračeka zahŕňa láskou a aj rada
pomôže,“ prezradila pani
Gráfová .
V zmysle tradície samosprávy v spolupráci so Zborom
pre občianske záležitosti ku
krásnemu prírastku do rodiny prišiel šťastným rodičom
zablahoželať 6. februára

Šťastná mamička s malým
Matiasom
2017 aj primátor mesta Ing.
Štefan Mišák, ktorý rodinke
odovzdal kyticu a dary od
mesta. Prvenstvo malého
Matiasa bolo zapísané aj
do Pamätnej knihy mesta.
Návšteva sa niesla vo veľmi
srdečnej a priateľskej atmosfére v prítomnosti šťastných starých rodičov.
Malému Matiasovi prajeme
veľa zdravia, šťastia a aby
vyrastal v láske a spokojnosti v kruhu svojej milujúcej
rodiny.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou

Milé deti, milí
rodičia,
od marca na sa môžete tešiť
na mega pátraciu akciu
s Levíkom, pri ktorej zažijete
množstvo zábavy, spoznáte
tajomné miesta Levíc a ak
budete šikovní, nájdete
POKLAD!

„KRÍŽOM – KRÁŽOM
ZA POKLADOM...“
Ak sa chceš aj ty zúčastniť
tejto pátracej akcie, vyzdvihni si v Levickej informačnej
agentúre (od marca) brožúru, v ktorej nájdeš všetky potrebné
informácie.
Každý, komu sa podarí nájsť indície a prinesie do
Levickej informačnej agentúry vyplnený kupón, získava
mini poklad. Ak sa však zúčastníš žrebovania (prebehne
v decembri), hráš o super ceny, ktoré ťa určite potešia!!!
Tak neváhaj a hraj! Zober so sebou rodičov,
starých rodičov či kamarátov a zaži kopec zábavy!
Viac na www.levice.sk alebo v Levickej informačne agentúre.
Táto
súťaž
podporí
rozvoj
cestovného
ruchu.
dodržiavaním uvedeného
zákona je mestskou políciou
rozplánovaná a vykonávaná na celom území mesta.
„Táto policajná práca ale
nebude účinná, pokiaľ si
držitelia psov neuvedomia,
že výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo,
sú povinní bezprostredne
odstrániť nie kvôli príslušníkom mestskej polície, ale
kvôli čistému okoliu, v ktorom všetci žijeme,“ dodáva
Každá zóna na venčenie je
Lauroško.
označená tabuľkou
Čo dodať na záver?
Psík si robí len svoju prirodzenú potrebu. Odstrániť to po
sebe pre neho nie je prirodzené. Malo byť to byť však prirodzené pre ľudí, ich majiteľov. A prečo? Pre nás všetkých,
pre naše deti, pre dobré susedské vzťahy, pre čisté prostredie. Stačí tak málo...
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou
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ÚZEUM

V PRIESTOROCH RADNICE

V roku 2017 si Tekovské múzeum v Leviciach pripomína významné výročie. Je to presne 90 rokov od
založenia mestského múzea, pôvodne v priestoroch levickej radnice. Výstavou s názvom „Budeme mať
90“, si múzeum pripomína svoje okrúhle jubileum. Exponáty z pôvodnej zbierky rodiny Nécsey, ktorá sa
stala základom múzea, môžu návštevníci vidieť do 12. marca 2017.
Predmety, ktoré daroval Jozef Nécsey, vrábeľský poštmajster, mestu Levice, sa stali
základom pre vznik Mestského múzea .Bohatú zbierku tvoril archeologický materiál,
umelecké a národopisné predmety, zbrane, nábytok, knižnica s 1500 zväzkami kníh
a obrazy. Rodinnú zbierku vytvorili tri generácie Nécseyovcov, zemianskej rodiny
z Oslian. Jozef Nécsey po smrti svojich bratov a dvoch synov nemal pokračovateľa,
preto rodinnú zbierku venoval Leviciam.
Vo svojej poslednej vôli si prial, aby zbierku spravoval dlhoročný rodinný priateľ
Eugen Kriek.
Ten zbierku vo Vrábľoch prebral a po prevoze do Levíc predmety roztriedil a provizórne nainštaloval na druhom poschodí
radnice v spoločných priestoroch mestskej maďarskej knižnice (dnes dve menšie
miestnosti nad sobášnou sálou sa využívajú ako archív, nie sú verejnosti prístupné,
avšak zachovali sa tu pôvodné dvere aj
výstavné vitríny z knižnice. Prvá expozícia
sa volala Nécseyho izba. Prevoz sa uskutočnil v lete v roku 1927 a na jeseň 1928.
Následne do múzea začínajú pribúdať

za Schuberta. V 80. rokoch postupne prechádzajú pod správu múzea všetky budovy
v areáli hradu a pristúpilo sa k rozsiahlej rekonštrukcii Kapitánskej budovy. Prvá časť
stálej expozície bola otvorená v roku 2001.

Kapitánska budova – sídlo Tekovského múzea

Viac ako
120 tisíc exponátov

Jozef Nécsey vo svojej kúrii vo Vrábľoch
obklopený rodinnou zbierkou

ďalšie predmety, ktoré daroval samotný
Kriek. Ten je aj autorom niektorých z nich,
dodnes v zbierke múzea opatrujeme 5 ks
plastických máp, ktoré vytvoril ako učebné pomôcky pre svojich žiakov. Múzeum
bolo návštevníkom prístupné v utorok,
stredu, štvrtok a piatok od 10. do 12. hod.
Ak berieme do úvahy Kriekov vek, toho
času mal už po sedemdesiatke, bol to veľmi činný a aktívny človek. Môžeme povedať, že odborne viedol a sprístupňoval

Dnes je základným poslaním Tekovského múzea v Leviciach ako regionálneho
múzea na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome získavať, odborne
spracovávať a ochraňovať zbierkové predmety, ktoré sú súčasťou nášho kultúrneho
dedičstva. Hmotné i nehmotné doklady a dokumenty o vývoji a súčasnom stave
prírody a spoločnosti sprístupňuje širokej verejnosti formou publikačných a edičných
aktivít, tvorbou expozícií, výstav a rozmanitou kultúrno-výchovnou činnosťou.
Okrem stálej expozície prezentuje svoje zbierky aj v dvoch vysunutých expozíciách
v Skalných obydliach Brhlovce a vo Vodnom mlyne Bohunice. Vo svojich troch
výstavných priestoroch ponúka návštevníkom priemerne dvadsať výstav ročne.
Dnes má Tekovské múzeum v Leviciach vo svojom fonde už viac ako 120 tisíc kusov
zbierkových predmetov z oblasti prírodných vied, archeológie, histórie, etnografie,
umenia a numizmatiky.
Ku klenotom nášho zbierkového fondu patria napríklad súčasti konského postroja
zo Santovky datované do 8. stor. pr. Kr., levický keltský poklad, ktorý obsahuje 72

EugenKriek, prvý správca múzea

knižnicu a múzeum, ako jediný zamestnanec a správca si viedol evidenciu o darcoch a prijatých predmetoch a vďaka jeho
publikačnej činnosti dnes poznáme aj príbeh niektorých predmetov a ich bývalých
majiteľov. V článku v miestnom týždenníku Bars z roku 1938 píše až o 250 darcoch.
Napríklad cechovú truhlicu čižmárskeho
cechu daroval obchodník Július Boros
v roku 1934, vývesný znak kováčskeho
cechu, ktorý pôvodne visel na budove
mestského hotela, do múzea daroval Jozef
Kriek a Lévavári v múzeu v priestoroch
Kučera, mestský úradník. Vojtech Laufer
levickej radnice
mladší v roku 1929 daroval pivový krígeľ
z Mníchova v tvare lebky. Laufer pôsobil
v Leviciach ako fotograf, ale bol aj uznávaným umelcom, známejší pod menom Lévavári. Ďalšie známe levické mená sú: Gejza Jozefček – riaditeľ banky a predseda spevokolu Dalárda, MUDr. Zoltán Lakner – riaditeľ levickej nemocnice, Horatsik Ján – majiteľ tlačiarne Nitrai a spol., či Ján Boleman – majiteľ levickej lekárne „K čiernemu orlu“.
Aj také boli začiatky múzejníctva v Leviciach. V období druhej svetovej vojny činnosť
stagnovala. V priebehu nasledujúcich rokov sa zbierky viackrát sťahovali do nie priam
vhodných priestorov, čo zapríčinilo ich poškodenie a viaceré vzácne kúsky boli i odcudzené. V roku 1958 sa múzeum sťahuje do areálu Levického hradu, kde sídli dodnes.
Mestské múzeum preberá názov Tekovské a pod vedením riaditeľa Jána Beňucha sa
z neho stáva odborná vedecká inštitúcia. V 70. rokoch bol v Kalnej nad Hronom otvorený Dom bojovej slávy, v Devičanoch Sieň SNP a v Želiezovciach Pamätná izba Fran-

Levický keltský poklad

strieborných a 2 zlaté mince, kniha Botanica - ručne kolorovaný herbár z roku 1600,
maľovaná truhlica na šaty z roku 1775, jediný zachovaný úlomok zo sochy M. R.
Štefánika z levického námestia, z umeleckého fondu sú to diela Štefana Nécseyho
alebo obraz s názvom „Za frontom“ od Ladislava Mednyánszkeho a unikátom
prírodovedného fondu sú výliatok medzipancierovej dutiny korytnačky močiarnej
alebo prierez čeľusťou pravekého nosorožca z lokality Vápnik (Šiklóš).
Mgr. Nikola Mihálová
historička a lektorka Tekovského múzea v Leviciach
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