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P

oznáte výnimočnú osobnosť, úspešného odborníka
či jednoducho vynikajúceho človeka, ktorý by si
zaslúžil verejné uznanie? Neváhajte a navrhnite ho na
ocenenia mesta Levice.
Viac na str. 3

Výmena jódových tabliet
Dom kultúry Družba

Dom kultúry v novom šate
Po rokoch chátrania svitá kultúrnemu domu Družba nádej na nový vzhľad.
Z jedenástich architektonických návrhov prestavby odborná porota
vybrala tri, ktorých autori boli odmenení. Všetky predložené súťažné
návrhy si môžete pozrieť na výstave v synagóge do konca novembra.
Viac na str. 2

P

o piatich rokoch prišiel čas na výmenu jódových tabliet
pre obyvateľov obcí v okolí atómovej elektrárne.
Tablety si môžete vymeniť do polovice decembra.
Viac na str. 4

Levická desiatka

L

evická desiatka patrí neodmysliteľne už 11 rokov k
poslednej októbrovej nedeli. Studené jesenné počasie
neodradilo priaznivcov behu ani tento rok.
Viac na str. 7

Víťazný návrh nového vzhľadu Domu kultúry
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Vyhodnotenie
Mesto Levice vyhlásilo dňa 22.6.2017 architektonickú
súťaž návrhov s cieľom získať najvhodnejší urbanistickoarchitektonický návrh prestavby budovy kultúrneho
domu Družba a architektonických úprav súvisiacich
exteriérových priestorov na námestí. Predmetom súťaže
bolo navrhnúť prestavbu existujúcej budovy Domu
kultúry Družba podľa požiadaviek na budúce využívanie
objektu - tzn. zámerom mesta je prestavbou budovy získať
priestory na divadelnú sálu s odporúčanou kapacitou 400
miest; multifunkčnú sálu na plesy či konferencie, taktiež
by sa v objekte mali nachádzať priestory na doplnkové
funkcie ako kaviareň; servírovanie a výdaj jedál; ale aj
iné multifunkčné priestory; celoročné interiérové detské
zariadenie; ale taktiež je požiadavkou návrh priestoru
na vonkajšie kultúrne aktivity (premietanie, pódium) a
príležitostné trhy (vianočné mestečko a pod.).

Súťaž trvala do 26.9.2017. Do súťaže návrhov bolo
riadne doručených v stanovenom termíne a podobe
podľa súťažných podmienok 11 súťažných návrhov.
Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia
poroty. Porota zasadala dňa 12.10.2017 na Mestskom
úrade Levice.

Zoznam členov poroty
Riadni členovia poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
MUDr. Juraj Braun, poslanec MsZ
Ing. Arch. Mária Navrátilová, vedúca oddelenia
Územného plánovania a stavebného poriadku mesta
Levice
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing.arch. Akad. arch. Mária Lichvárová, autorizovaná
architektka – predseda poroty
Ing. Arch. Martin Jančok, autorizovaný architekt
Ing.arch. Michal Petráš, autorizovaný architekt
Náhradníci poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
Bc. Miloš Zaujec, poslanec MsZ
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, autorizovaná architektka
Spracovateľ a overovateľ súťažných návrhov:
Ing. arch. Jan Komrska, CSc.,
Sekretár súťaže: Hana Mateičková

Súhrnné zhrnutie vyhodnocovaných
návrhov porotou:
Všetky návrhy prekročili zadaním predpokladané
investičné náklady, ktoré však boli, ako sa ukázalo
na základe overenia, podhodnotené. Tri návrhy boli
investične násobne náročnejšie, ako priemer investičných
nákladov zvyšných osem návrhov. Išlo o projekty
prehnane ambiciózne, neadekvátne miestu a situácii, v
ktorej sa kultúrny dom Družba nachádza. Principiálne je
možné návrhy rozdeliť do dvoch skupín, podľa prístupu,
ktorý zvolili. Prvá skupina zvolila rešpekt k objektu
kultúrneho domu, ktorý sa rozhodla zachovať. Druhá sa
vybrala cestou zásadnejšej prestavby a zmeny charakteru
stavby (v jednom prípade dokonca kompletnú výmenu).
Porota preferovala citlivejší postoj k objektu Družby,
ktorý považuje za hodnotný. Ocenila prístupy, ktoré
rešpektovali jeho charakteristický výraz a rozvíjali jeho
prirodzené architektonické kvality. Súčasne porota
dbala na to, aby bola rekonštrukciou objektu primerane
adresovaná aj spoločenská požiadavka na pozitívnu
zmenu jeho „image“. Nemenej dôležitým faktorom bolo
aj hľadisko realizovateľnosti a ekonomickej efektivity.
Vo finále boli vybraté tie návrhy, ktoré už nepotrebujú
zásadnejšie koncepčné zmeny a prerábanie v rámci
dopracovania štúdie.
Porota o konečnom poradí troch vybraných návrhov do
posledného kola výberu rozhodla po diskusii o všetkých
návrhoch podľa kritérií a ich prínosu pre mesto Levice.
Konečné poradie po hlasovaní poroty je nasledovné:  

SAMOSPRÁVA

súťažných návrhov architektonickej súťaže
rekonštrukcie kultúrneho domu Družba

Požiadavku na redukciu objemu budovy adresuje
zväčšením átria, čím objekt získava navyše novú kvalitu.
Komorné átrium sa tak mení na veľkorysejší vonkajší
priestor (dvor), čo rozširuje možnosti jeho využitia a
objekt získava intenzívnejšie presvetlenie svojho vnútra.
Rafinovaným spôsobom tak dosahuje zásadnejšiu
pozitívnu zmenu bez toho, aby sa to prejavilo na vonkajšom
vzhľade objektu, ku ktorému autori pristupujú citlivo, s
pochopením a bez potláčania jeho výrazu. Návrh ponúka
zaujímavé spojenie priestorov pre deti, multifunkčnej
Hodnotenie odmenených návrhov
sály a dvora, ktoré by mohli spolu výborne fungovať.
1. miesto – Návrh č.10 – autori : Ing. Arch. Lukáš Ildža, Rovnako pozitívne je vnímané otvorenie domu, jeho
Prešov; Ing. Arch. Ondrej Palenčar, Stará Červená Voda, orientácia do viacerých strán. Celok je možné považovať
ČR; Ing. Arch. Matúš Ivanič, Bratislava; Ing. Rastislav za ekonomický a realizovateľný. Najväčšie pochybnosti
vzbudilo riešenie bezprostredného okolia kultúrneho
Ildža, Levice
domu. Rozsiahla súvislá spevnená plocha (podstavec)
pôsobí schematicky a neprimerane. Paradoxne uberá
na presvedčivosti návrhu a strháva pozornosť na
seba, čím oslabuje aj centrálnu ideu zväčšeného átria.
Medzi prevádzkové nedostatky možno zaradiť značne
poddimenzované stravovanie a tiež vyhradenie jedného
celého krídla objektu pre prenajímateľné priestory, čo
môže predstavovať veľké nároky na prenajímateľov.
Časť poroty diskutovala aj o vhodnosti výberu materiálu
pre zasklenú fasádu – hliníkový profilovaný plech
v zlatej farbe.

1. miesto - návrh č. 10
(4 hlasy spolu od všetkých riadnych členov poroty)       
2. miesto - návrh č. 6
(4 hlasy spolu od všetkých riadnych členov poroty)           
3. miesto - návrh č. 5
(3 hlasy spolu od všetkých riadnych členov poroty)        
Hlasovali všetci členovia komisie.
Rozhodnutie komisie: Víťazný návrh č. 10

3. miesto - Návrh č. 5 – autori : Ateliér Architekti
A B.K.P.Š, Bratislava
Víťazný návrh podľa názoru a rozhodnutia poroty
skĺbil najlepšie zo všetkých predložených súťažných
návrhov hlavné požiadavky vyhlasovateľa a poroty na
riešenie rekonštrukcie jestvujúceho kultúrneho domu
z pohľadu funkčnej náplne, celkového architektonického
výrazu a ekonomických kritérií. Vysoko hodnotený
bol v návrhu citlivý prístup k základnej hmote objektu
so zachovaním jeho hlavných proporcií a kompozície,
pri použití jednoduchých a súčasných výrazových
prostriedkov, vytvárajúcich pozitívnu premenu stavby.
Táto premena sa neodohráva iba vo výraze objektu,
no čo je rovnako dôležité aj v jeho blízkom okolí,
dispozícii a prevádzke. Osadenie objektu do zelene
prispieva k snahe mesta o zatraktívnenie verejného
priestranstva, hoci pri tomto riešení porota odporúča
zvážiť v ďalšom postupe predložené riešenie statickej
dopravy v okolí kultúrneho domu. Dispozícia objektu je
logická a vyvážená, pričom rešpektuje základné danosti
pôdorysu – schodisko a vnútorné átrium. Integrovaním
mestskej knižnice do objektu autori riešia nielen
nevyhovujúci momentálny stav tejto funkcie v rámci
mesta, ale zároveň dávajú predpoklad na celodenné
využitie objektu a vhodné integrovanie navrhovaných
funkcií. Porota odporúča v ďalšom postupe venovať
zvýšenú pozornosť pri riešení vstupného predpolia
(hlavne jeho schodiskovej časti), zásobovania divadelnej
sály a drobným dispozičným nedostatkom, ktoré však
z celkového koncepčného pohľadu nie sú zásadné. Návrh
je realistickým riešením, ktoré poskytuje požadovanú
náplň a funkčnosť spolu s výrazným posunom
architektonického pôsobenia objektu, pri zachovaní jeho
pôvodného charakteru.
2. miesto - Návrh č. 6 - autori : Mgr. Art. Matúš Bišťan,
Ružomberok; Ing. Arch. Benjamín  Brádňanský,
Bratislava; Mgr. Art. Vít Halada, Bratislava
Druhé miesto patrí návrhu s pôsobivým priestorovým
konceptom a jasným architektonickým názorom.

Návrh, ktorý sa umiestnil na 3. mieste taktiež patrí do
skupiny, ktorá rešpektovala dané kvality KD Družba a
pristupovala ku rekonštrukcií citlivo. To sa prejavilo
napríklad dodržaním základnej hmoty budovy a jej
proporcií. Orientácia objektu je riešená do viacerých
strán, čo porota hodnotila kladne. Žiaľ, SV fasáda objektu
zostala formálne nezvládnutá, aj konflikt zásobovania
javiska a vstupu do objektu nie je vhodný. Sympatické
je zväčšenie átria, ktoré otvára nové možnosti jeho
využívania voči súčasnému stavu. Presklená fasáda
zachováva pôvodný horizontálny modul, vertikálny
abstrahuje. Vzhľad budovy takto pôsobí odľahčene a
súčasne. Materiálovo je ponechaný pôvodný kamenný
sokel, hlavná fasáda je zasklená, s vonkajším tienením.
Ťažisko návrhu vidia autori v komerčnom, otvorenom
parteri, ktorý dáva vzniknúť novej pešej osi pokračujúcej
na severovýchod od KD – značne diskutabilná nosná
idea súťažného návrhu. Ako nevhodný hodnotila porota
koncept statickej dopravy. Vstup do divadelnej sály je
pôvodným, rozšíreným portálom, taktiež aj z pasáže.
Tento duálny hlavný vstup nepôsobí presvedčivo, tak
isto umiestnenie hlavného, reprezentačného schodiska
vedúceho k veľkej sále do rohu foyeru. Umiestnenie
stromov na SV fasáde nie je potrebné, nakoľko je
námestie parkovo upravené. Detské zariadenia na 3.NP
nie je najšťastnejším riešením. Z hľadiska investičných
nákladov ide o návrh ekonomický.
Všetky súťažné návrhy budú predstavené aj verejnosti
na výstave v synagóge od 3. do 30. novembra 2017.
Mesto pristúpi k priamemu rokovaniu s kolektívom
autorov víťazného návrhu o spracovaní projektovej
dokumentácie. Do návrhu rozpočtu mesta na rok 2018
bude predložená požiadavka na finančné prostriedky
na spracovanie PD. V prípade ich odsúhlasenia bude
následne mesto hľadať zdroje na realizáciu tohto projektu
mimo rozpočtu mesta.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

samospráva
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Verejné osvetlenie

investičné akcie v meste

prešlo technickým auditom

Skatepark na Vinohradoch
11.10.2017 sa začali práce na výstavbe skateparku a inline dráhy na Vinohradoch. Verejné
obstarávanie vyhrala firma Hydro Gas Manufacture, Ostrava, ktorá sa špecializuje na
výstavbu skateparkov. Zmluva bola podpísaná 9.10.2017. Náklady na realizáciu sú vo
výške 120 tisíc Eur s DPH, predpokladané ukončenie výstavby je koniec novembra,
v prípade nepriaznivého počasia   sa práce posunú na jar 2018. Hlavným dôvodom
takéhoto prerušenia výstavby môžu byť nízke teploty vzduchu očakávané od druhej
polovice novembra 2017, ktoré môžu mať vplyv na realizáciu a môžu ohroziť kvalitu
spracovávaného betónu. V takomto prípade je najneskorší dátum ukončenia diela
31.5.2018

Nové detské ihriská
V polovici októbra sa začali práce na výstavbe troch detských ihrísk - dvoch na
Rybníkoch 5 a jedného na Vinohradoch, ktoré by mali byť ukončené v polovici
novembra. Celkové náklady sú vo výške 30 tisíc Eur. Hracie prvky sú určené pre rôzne
vekové kategórie, na každom ihrisku bude iná kombinovaná zostava so šmýkačkou
a vonkajšia trampolína zabudovaná do zeme, na Pradiarskej a Textilnej budú okrem
toho pružinové hojdačky a celokovové kolotoče a na Školskej preklápacia hojdačka a
visiaca hojdačka s košom.

Ako sme Vás informovali v predchádzajúcom čísle, poslanci schválili zapojenie
mesta Levice do programu Smart City. Ide o nový trend inteligentného manažmentu
mesta s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov v rôznych oblastiach – v oblasti
dopravy, parkovania, odpadového hospodárstva, revitalizácie verejných priestorov.
Ako prvý bol vypracovaný technický audit verejného osvetlenia, ktorého cieľom
bolo zhodnotenie súčasného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste a návrh jej
obnovy v súlade so súčasnými technickými normami, bezpečnostných požiadaviek
prevádzky, údržby s dôrazom na zníženie prevádzkových nákladov za podmienky
zvýšenia kvalitatívnych svetelnotechnických a estetických parametrov. Zámerom
mesta je začať systematickú obnovu verejného osvetlenia s následným dosiahnutím
zníženia prevádzkových nákladov viac ako 40 % súčasne so zvýšením kvality
osvetlenia.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Slovenský červený kríž, Územný spolok Levice
a Mestský úrad Levice
v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR

Cez prechody bezpečne
Mesto aj v tomto roku pokračuje s budovaním tzv. bezpečných priechodov pre chodcov
s celkovými nákladmi 30 tisíc Eur. Dva priechody sa budujú na Ul. Kpt. Nálepku
v križovaní s Ul. A. Sládkoviča a v križovaní s Vojenskou ulicou, kde okrem farebného
odlíšenia na vozovke sa o bezpečnosť postará aj LED signalizačné zariadenie. Ďalší
osvetlený priechod bude na Textilnej ulici, ktorého súčasťou bude aj spomaľovač.
Realizácia bude ukončená do polovice novembra.

Vynovené priestory Materskej školy na Dopravnej ulici
V októbri sa uskutočnila kolaudácia zrekonštruovanej Materskej školy na Dopravnej
ulici. Práce na rekonštrukcii začali v marci a prebiehali do konca septembra. V rámci
prác sa uskutočnilo zateplenie schodiskových priestorov s rozšírením ústredného
kúrenia, zateplenie strechy a zateplenie spojovacej chodby so zamurovaním okenných
otvorov z dôvodu únikov tepla. Vo všetkých pavilónoch boli vymenené okná a dvere
a zmodernizované sociálne zariadenia vrátane nových obkladov, dlažieb a maľoviek.
Taktiež fasáda aj steny v interiéri dostali nový farebný náter. Práce realizovala na
základe verejného obstarávania spoločnosť LEVSTAV Levice, náklady na rekonštrukciu
boli vo výške 320 tisíc Eur.

Návrh Revitalizácie hradného parku spracujú študenti
Mesto Levice pripravuje revitalizáciu historického parku pri hrade v spolupráci
s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre. Študenti so svojimi pedagógmi vypracujú štúdiu s termínom do
konca januára 2018. Projekt má obsahovať riešenie zelene, chodníkov, prístupových
ciest, oplotenia, sociálne zariadenia, detské ihrisko a priestory na konanie spoločenskokultúrnych akcií s možnosťou umiestnenia predajných stánkov a menšieho pódia.
Súčasťou revitalizácie by malo byť aj sprevádzkovanie jazierka, ktoré bolo v minulosti
ozdobou parku.

Nová Koncepcia cyklistickej dopravy v meste Levice
Poslanci na októbrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili „Koncepciu
cyklistickej dopravy v meste Levice“, ktorá bude slúžiť ako záväzný podklad pre
ďalšie stupne projektovej dokumentácie. Na základe týchto dokumentov sa mesto
bude uchádzať o dotáciu na ich realizáciu s fondov EÚ.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Nový investor
v priemyselnom parku

Do Levíc prichádza ďalšia nadnárodná spoločnosť, ktorá bude v poradí 15. firmou v
priemyselnom parku. Je ňou japonská spoločnosť Kasai Kogyo Co Ltd., na Slovensku
v zastúpení dcérskej spoločnosti Kasai Slovakia, s.r.o., ktorá je zameraná na výrobu
plastových interiérových komponentov do automobilov. Svoje závody má spoločnosť
rozmiestnené predovšetkým v Ázii a Severnej Amerike, závod v Leviciach bude
prvým na európskom kontinente. Hlavným odberateľom produktov na Slovensku
bude spoločnosť Jaguar Land Rover. V Leviciach plánujú postaviť výrobný závod na
pozemku s rozlohou 2,6 ha, výstavba by mala byť ukončená na jeseň 2018. Hlavná
výroba začne v lete 2019. Podľa vyjadrenia predstaviteľov spoločnosti pri spustení
výroby bude mať firma 100 zamestnancov, ktorých počet by sa mal do r. 2021 zvýšiť
na cca 150.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

pozývajú občanov, poslancov,
zamestnancov mesta, študentov
na odber krvi

„POSLANECKÁ KVAPKA KRVI“
3. ročník
dňa 4. decembra 2017 (pondelok) v čase od 7,30 h do 11,30 h
v sobášnej sieni Mestského úradu Levice.
Prineste si so sebou: občiansky preukaz, kartu poistenca a dobrú náladu.
ĎAKUJEME !
Účasť prosíme nahlásiť vopred na 0918 520 829, 0907 723 255

Primátor mesta Levice

v súlade s § 8, bod 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Levice č. 133
vyzýva
predstaviteľov kultúrnych, vedeckých, hospodárskych a športových inštitúcií, ktoré
pôsobia na území mesta, ako aj obyvateľov mesta,

na predkladanie návrhov na udelenie ocenení mesta Levice
v nasledovných kategóriách :

1.
2.
3.
4.

Čestné občianstvo mesta Levice
Cena mesta Levice
Cena primátora mesta Levice
Cena Dobrovoľník mesta Levice

Mesto Levice môže udeliť ocenenia najlepším športovcom podľa kategórií :
1.
2.
3.

Športovec roka
Športový kolektív roka
Čestné uznanie za celoživotný prínos pre šport

Návrhy je potrebné predložiť v termíne do 31. 12. 2017 na Mestský úrad Levice,
Útvar primátora, Námestie hrdinov č. 1, 934 01 Levice poštou alebo osobne odovzdať
v podateľni mestského úradu v obálke označenej „Návrh na ocenenie“.
Navrhovateľ zodpovedá za obsahovú a formálnu stránku návrhu, ktorý musí
obsahovať :
• osobné údaje navrhovaného, najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,
adresu trvalého bydliska, povolanie, zamestnanie, štátnu príslušnosť, vrátane
súhlasu dotknutej osoby so zverejnením osobných údajov podľa osobitného
predpisu (Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)
• zdôvodnenie návrhu na udelenie verejného uznania, najmä podrobné
zhodnotenie doterajšej činnosti, za ktorú je navrhované toto ocenenie,
dosiahnuté úspechy, prípadne iné ocenenia, čestné vyznamenania udelené
doma a v zahraničí
• údaje navrhovateľa (meno a priezvisko, adresa a podpis, u inštitúcií pečiatka).
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Poľský Lubaczów
novým partnerským
mestom Levíc

Lubaczów je mesto v Poľsku v Podkarpatskom vojvodstve v okrese Powiat
lubaczowski v rovnomennej gmine. Nachádza sa v najvýchodnejšej časti Poľska, 10
km od ukrajinskej hranice.
Kontakty so samosprávou mesta Lubaczów sa zintenzívnili od roku 2015, mesto
Lubaczów je partnerským mestom mesta Érd (Maďarsko). Pri vzájomných stretnutiach
predstavitelia oboch samospráv deklarovali záujem o spoluprácu vo viacerých
oblastiach aj s podporou rôznych dotačných schém.
Mesto Lubaczów je veľmi úspešné už niekoľko rokov napríklad v programe Európa
pre občanov, má záujem o výmenu skúseností s budovaním priemyselného parku,
spoločné aktivity v športe a kultúre, zaujímajú ich naše aktivity pre seniorov. Na
pozvanie vedenia mesta sme navštívili Lubaczów začiatkom júna. V tomto termíne sa
v meste konali Dni mesta Lubaczów. Uvedieme niekoľko zaujímavostí : počas týchto
dní primátor mesta p. Krzysztof Szpyt symbolicky odovzdal kľúče od mesta mladým,
ktorí sú hlavným garantom programu a aktivít. Celé mesto sa tešilo na tzv. žakinadu
– alegorický sprievod detí a žiakov mesta počnúc materskými a končiac strednými
školami. Po skončení sprievodu boli ocenené najoriginálnejšia škola a jednotlivec.

samospráva

výmena
jódových
tabliet
V priebehu novembra a decembra bude Mestský úrad v Leviciach zabezpečovať
bezplatnú výmenu jódových tabliet pre obyvateľstvo, organizácie a podniky.
Výmena tabliet pre obyvateľstvo, organizácie a podniky bude vykonaná
zamestnancami mesta Levice od 6.novembra do 15. decembra 2017 v čase od
8:00 do 15:00 hodiny denne, okrem sviatkov, soboty a nedele. Výdaj tabliet sa
uskutoční v priestoroch Klubu dôchodcov na Tekovskej ulici č. 6. (vchod do
vestibulu predajne s nábytkom, oproti predajni COOP Jednota – Tekovská 5,
miesto bude označené). Tablety môže vymeniť jeden člen rodiny starší ako 15
rokov pre celú rodinu.
Výmena tabliet pre obyvateľov mestských častí mesta Levice bude vykonaná
zamestnancami mesta priamo v mieste bydliska po vyhlásení v rozhlase
príslušnej mestskej časti.
Obyvatelia, ktorí výmenu jódových tabliet nestihnú v určenom termíne, si
vymenia jódové tablety v dňoch od 2.1. do 19.1.2018 v čase od 08,00 do 15,00
hodiny denne, okrem sviatkov, soboty a nedele v priestoroch Klubu dôchodcov
na Tekovskej ulici č. 6.
Jódová profylaxia je jedným z doplnkových protiradiačných opatrení, ktoré sa
realizujú pri udalosti III. stupňa - núdzový stav v okolí AE Mochovce. Táto udalosť
bude oznámená obyvateľstvu sirénou, mestským, obecným a štátnym rozhlasom.
Jódová profylaxia spočíva v použití preparátov obsahujúcich stabilný
(nerádioaktívny) jód, napríklad jodid draselný (KI), ktoré blokujú absorbciu
rádioaktívneho jódu štítnou žľazou. Nechráni proti vnútornému ožiareniu inými
rádionuklidmi. Je doplnkom k ostatným opatreniam a v žiadnom prípade ich
nenahradzuje. Účinnosť jódovej profylaxie závisí na včasnom podaní preparátov.
Ak sa ich podanie uskutoční 1 až 6 hodín pred začiatkom príjmu rádioaktívneho
jódu, je ochrana takmer úplná. Jódové tabletky je potrebné podávať okamžite,
najneskoršie do dvoch hodín od začiatku vdychovania rádioaktívneho jódu.
Pri dlhodobom alebo vysokom príjme rádioaktívneho jódu sa podávanie tabliet
opakuje a to spravidla po 48 hodinách.
Ing. Miroslav Stanek
ref. civilnej ochrany a krízového riadenia MsÚ Levice

Žakinada – recesia v alegorickom sprievode
Spoluprácu našich miest schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 7.
septembra 2017. Nadviazaním spolupráce s mestom Lubaczów mesto Levice získalo
aktívneho a spoľahlivého partnera pre projekty v rámci V4 i ďalších.
Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Spoluprácu odštartovali
študenti SOŠ
S cieľom rozvíjať budúcu myšlienku „partnerstvo miest - partnerstvo škôl“ sa piati žiaci
a jeden pedagóg zo Strednej odbornej školy, Pod amfiteátrom 7 v Leviciach zúčastnili
koncom októbra týždňového stretnutia v poľskom Lubaczówe v rámci projektu „Play
entrepreneurship with us“ v programe Erasmus Plus. Projekt je zameraný na rozvoj
podnikateľského myslenia mladých ľudí a podporu multikulturalizmu.
V rámci stretnutia sa zrealizovali rôznorodé aktivity a workshopy s cieľom predstaviť
osvedčené postupy v podnikaní, rozvíjať komunikačné zručnosti účastníkov a
spoluprácu v medzinárodných tímoch, predstaviť svoje krajiny, tradície, hodnoty,
posilniť pocit zodpovednosti vo vzťahu k budovaniu vlastnej kariéry. Žiaci pracovali
v priestoroch banky, kde simulovali fungovanie cestovnej kancelárie a a učili sa rôzne
techniky obchodného vyjednávania. Zaujímavým zážitkom bola nesporne návšteva
„inkubátora“ nových firiem či prehliadka strednej odbornej školy v Lubaczówe. Naši
žiaci si pripravili a predstavili formou PC prezentácie a videa svoju školu a mesto
Levice, sedem divov Nitrianskeho regiónu ako aj perspektívne odvetvia ekonomiky
regiónu. Aktívne sa zapojili do neformálnych rozhovorov s poľskými študentmi a
ďalšími účastníkmi stretnutia, na diskotéke si zatancovali tradičný belgický tanec a
vyskúšali si aj netradičné remeslá formou maľovania na sklo či výroby keramiky.
Zo stretnutia s nabitým programom sa žiaci vrátili s peknými zážitkami a perspektívou
ďalšej spolupráce so strednou odbornou školou v Lubaczówe.
Účastníci projektového stretnutia

Nezabúdajte na opatrnosť ani
počas Pamiatky zosnulých
Opäť po roku tu je Sviatok všetkých svätých, čas kedy všetci spomíname na svojich
blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Je to čas, kedy veľa ľudí navštevuje miesta
posledného odpočinku, kde si kytičkou a zapálenou sviečkou uctievame pamiatku
zosnulých. Cintoríny sa v tomto období zapĺňajú návštevníkmi viac ako zvyčajne, a
preto Mestská polícia v Leviciach vyzýva všetkých občanov, aby venovali zvýšenú
pozornosť osobným veciam ako sú kabelky a príručné tašky. Bohužiaľ musíme
konštatovať, že každoročne sa vyskytujú prípady krádeží na cintorínoch a v ich
okolí. Aj z tohto dôvodu Mestská polícia v Leviciach v tomto období zamerala
hliadkovú činnosť na všetky cintoríny v Leviciach a v mestských častiach, a tým
zvýši dohľad na bezpečnosť návštevníkov na cintorínoch a pokojný priebeh týchto
sviatkov. Taktiež upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, ktorí parkujú v
blízkosti cintorínov, aby vo vozidlách nenechávali rôzne cennosti či už osobné veci,
alebo elektroniku.
Bc. Adámik Miloš
referent preventívno výchovných činností MsP Levice

„Zdravé mesto levice“
Mesto Levice v rámci projektu „Zdravé mesto Levice“ v spolupráci s firmou
FINCLUB Vás pozýva na prednášku

„ZDRAVÝ SPÁNOK – ZÁKLAD VITALITY“
Prednáška sa uskutoční dňa 11.12. 2017 o 16,30 h v sobášnej sieni Mestského úradu
v Leviciach. Prednášať bude Katarína Horáková, profesorka všeobecnej biológie na
Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava.

Tešíme sa na Vás!
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ZŠ Vinohrady & ZŠ Náměšť na Hané
Koniec septembra je pre žiakov ZŠ Školská ul. 14 na Vinohradoch obdobím, kedy sa
tešia na návštevu svojich priateľov v malebnom hanáckom mestečku Náměšť na Hané.
V stredu 20. septembra sa na zastávke autobusu stretlo 24 účastníkov „zájezdu“ so
svojimi učiteľmi a o chvíľu sa v autobuse ozýval džavot žiakov tešiacich sa na svojich
moravských priateľov. Po daždivej ceste nás už čakal bohatý program, ktorý nám
pripravila naša partnerská škola.
Každý určite pozná (hlavne podľa vône) „olomoucké syrečky“ a my sme mali možnosť
prehliadnuť si múzeum tvarůžků v mestečku Loštice a dozvedeli sme sa niečo
o histórii i súčasnosti ich výroby. Históriu krásnej hanáckej oblasti sme obdivovali
v nádhernom zámku a zámockom parku v Čechách pod Kosířem. Zaujímavosťou bola
i sprístupnená výstava filmov Jana a Zdeňka Svěrákovcov s rekvizitami z ich filmov.
Tradične sme si pozreli i miestny zámok a zrúcaninu hradu v Náměšti na Hané. Veľmi
zaujímavou bola návšteva interaktívnych výstav chémie, fyziky a matematiky v
„Pevnosti poznání“ v Olomouci.
A aké by bolo partnerské stretnutie bez zábavy s rovesníkmi? Každý deň šport, tanec,
rozhovory, smiech a tak pokračujú a upevňujú sa priateľské vzťahy pretrvávajúce už
jedenásty rok.
V piatok našu rozlúčku sprevádzali ako vždy slzy, objatia, ale aj radosť z očakávania
ďalšieho stretnutia v máji 2018 na pôde našej školy!
PaedDr. Beata Imreová, zástupkyňa riaditeľa
ZŠ Školská ul. 14

ZŠ Školská ul. 14, Levice

Žiakov na II. ZŠ

čaká vyše 40 ekologických aktivít
V lete 2017 bol II. Základnej škole na Ul. sv. Michala 42 v Leviciach schválený projekt
z fondov EÚ – Erasmus+ pod názvom „Think Globally, Act Locally!“ (Mysli globálne,
konaj lokálne!).
Po administratívnych úkonoch začala škola s aktívnou realizáciou jednotlivých
projektových aktivít a úloh. Projektový tím nadviazal kontakt s partnermi z Poľska
z mesta Radom, z Grécka z mesta Zografou pri Atenách a z Talianska z mesta San
Giustino neďaleko Rimini.
Žiaci školy začali pripravovať nástenky s aktualitami o projekte, projektové logo
a maskota projektu. Keďže už v novembri bude prvé projektové stretnutie a naša škola
bude hostiť partnerské delegácie, žiaci musia pripraviť úvodné merania ekologickej
stopy, či pripraviť prezentácie a krátke videá o škole, Leviciach a našej krajine. Projekt
bude realizovaný počas dvoch školských rokov a žiaci s učiteľmi absolvujú viac ako 40
rôznych prírodovedných a environmentálnych aktivít.
Mgr. Eva Števková
zástupkyňa riaditeľky školy
ZŠ Sv.Michala

Práce žiakov ZŠ Sv.Michala, Levice

Poďakovanie

Prednáška o prvej pomoci

Rodičovské združenie pri MŠ Perecká ul. 41 v Leviciach spolu s kolektívom MŠ Perecká
ul. 41 v Leviciach ďakuje Mestu Levice za pridelenie dotácie v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia mesta Levice č. 73 v roku 2017. Za pridelený príspevok sme
na školský dvor zakúpili hojdačku na kovovom podstavci, ktorú deti s radosťou
využívajú. Aj takýmto spôsobom prispelo Mesto Levice k pohybovému rozvoju našich
detí.
Rodičia z MŠ Pereckej v Leviciach

Dňa 11.10.2017 sme v priestoroch materskej školy Perecká ul. č.41 v Leviciach srdečne
privítali pána Dušana Molnára zo Záchrannej zdravotnej služby v Leviciach, ktorý s
radosťou a nadšením odovzdal svoje skúsenosti a znalosti počas prednášky o prvej
pomoci, ktorá bola určená pre rodičov a zamestnancov materskej školy.
Pozvanie prijali aj zamestnanci Detských jaslí v Leviciach. Z príjemného popoludnia
sme si odniesli cenné rady, ktoré nám raz v budúcnosti môžu byť veľmi nápomocné.

MŠ Perecká, Levice

MŠ Perecká, Levice

Kolektív MŠ Perecká
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Rôzne

Poznávali krásy Horšianskej doliny
V septembri 2017 pripravil a realizoval Mestský úrad v
Leviciach 2. ročník zaujímavého projektu. Jeho cieľom je
aktívne poznávanie prírodných krás a hodnôt na území
mesta Levice, a to prostredníctvom terénnych exkurzií.

Terénne exkurzie žiakov a študentov ZŠ a SŠ
Žiaci a študenti levických základných a stredných škôl
mali možnosť vybrať si z troch nasledujúcich alternatív:
1.
2.
3.

Prechod náučných chodníkov (NCH) Kalvária a
Krížny vrch
Návšteva travertínovej kopy Vápnik (Šiklóš) – 274 m
n.m.
Prechod južnej časti Horšianskej doliny

Zhodou okolností si všetky prihlásené školy vybrali
práve Horšiansku dolinu, a tak sa päť plánovaných
exkurzií uskutočnilo v tomto území.
Horšianska dolina je mimoriadne významnou a
hodnotnou lokalitou, nachádzajúcou sa v severnej časti
Ipeľskej pahorkatiny. Vytvorila ju riečka Sikenica v
hrubých vrstvách sopečného materiálu (predovšetkým
v andezitoch), ktorý sa tu nahromadil počas vulkanickej

činnosti prebiehajúcej v treťohorách na území terajších
Štiavnických vrchov. Nájdeme v nej skalné steny,
úsypové kužele, vypreparované skalné chrbty i mnohé
ďalšie formy reliéfu. Dolina má (od cestného mosta medzi
Kmeťovcami a Žemberovcami až po Malé Krškany) dĺžku
okolo 8 km. Jej dnom doliny preteká meandrujúci tok
Sikenice. Približne v strede doliny je situovaná malebná
Horša, v súčasnosti mestská časť Levíc.
Horšianska dolina je neobyčajne bohatá aj z floristického
hľadiska. Bolo tu zistených takmer 400 druhov kvitnúcich
rastlín. A okrem nich množstvo machov, lišajníkov či húb.
Na strmých svahoch nájdeme predovšetkým teplomilnú
bylinnú a skalnú vegetáciu, na dne doliny brehové
porasty Sikenice, s množstvom rozmanitých druhov
drevín. Veľmi bohatý je aj živočíšny svet Horšianskej
doliny. Od mnohých vzácnych druhov hmyzu, plazov
a obojživelníkov až po vtáky, a cicavce. Viaceré z nich
patria medzi poľovnú zver, svoj domov tu však majú aj
početné druhy šeliem.
V roku 1976 bola Horšianska dolina vyhlásená za Štátnu
prírodnú rezerváciu. V roku 1995 bola prekategorizovaná
na Národnú prírodnú rezerváciu. Jej rozloha je 313,38
ha. Predstavuje jedno z najvýznamnejších chránených
území na západnom Slovensku. Južnou časťou doliny
vedie náučný chodník sprístupnený pre verejnosť v
septembri 2010. Na troch náučných paneloch sa môže
návštevník oboznámiť so vznikom a vývojom doliny i s
jej rastlinstvom a živočíšstvom. Účastníci projektu mali
možnosť spoznať krásy južnej časti Horšianskej doliny.

jeho ústretovosť a ochotu podeliť sa so študentmi s
množstvom zaujímavých informácií. Autobusovú
dopravu i občerstvenie pre účastníkov zabezpečoval
mestský úrad. Pre veľký záujem prihlásených škôl je
predpoklad, že sa tento úspešný projekt bude realizovať
aj v nasledujúcom roku.
MsÚ Levice

RNDr.Vladimír Smetana
Odborný sprievod na jednotlivých exkurziách vykonával
RNDr. Vladimír Smetana, autor textov i niektorých
fotografií na paneloch náučného chodníka.
Pánovi Smetanovi vyslovujeme veľké poďakovanie za

Skupina žiakov ZŠ
so sprievodcom Vladimírom Smetanom

Od Kalvárie po Krížny vrch
vznikla turistická trasa

Dňa 6.10.2017 sa konalo slávnostné ukončenie projektu Od Kalvárie po Krížny vrch,
na realizácii ktorého spolupracovalo Mesto Levice spolu s občianskym združením
Vinohradníkov Krížny vrch Levice, Lesmi SR – odštepný závod Levice, OZ
Patrimonium Servandi a Strednou odbornou školou, Ul. sv. Michala 36, Levice. Projekt
finančne podporila nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft na základe vyhlásenej
výzvy v rámci programu Zelené oázy.
Hlavným zámerom projektu bolo prepojenie dvoch vzácnych a historických lokalít
v meste Levice, čím sa vytvorila zaujímavá turistická trasa spájajúca dva náučné
chodníky. V minulosti boli v rámci oboch predstavených lokalít už vybudované
náučné chodníky ponúkajúce výhľady na centrum mesta či okolitý región. Obe lokality
sú miestom pravidelne organizovaných podujatí. Turistická trasa bude slúžiť širokej
verejnosti, milovníkom prírodných krás, histórie a kultúry, školám i turistom – peším
či na bicykli. Okrem nádherných výhľadov ponúka trasa aj rôzne zaujímavosti - napr.
povesťami opradenú kamennú studňu či miesto výskytu slovenského „kolibríka“
- včelárika zlatého. Nenáročná prechádzka či cyklotúra bude určite príjemným
spestrením víkendu, počas ktorého sa aj dozviete všeličo nové o našom meste.
V rámci realizácie projektu sme vyčistili lesopark nachádzajúci sa pri Kalvárii od smetí
a nežiaducich porastov, sprístupnili sme tak kedysi využívanú lesnú cestičku, osadili
sme smerovníky a panoramatickú tabuľu na Kalvárii. V časti Krížneho vrchu sme
osadili nádherné vyrezávané priečelie sudu a vyrobili pergolu a lavičky na oddych
návštevníkov a turistov. Práce trvali od mája do októbra. Nadácia Ekopolis podporila
projekt sumou 1 550 Eur a mesto Levice sumou 580 Eur.
Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme a návštevníkom prajeme veľa
nezabudnuteľných zážitkov!
Ing. Žaneta Vargová
Slávnostné ukončenie projektu Od Kalvárie po Krížny vrch
ref. pre regionálny rozvoj a cestovný ruch

ozeleňme mesto levice
18.10.2017 sa mesto Levice dozvedelo o postupe do ďalšieho verejného hlasovania v
rámci Nadácie VÚB- grantového programu Komunitné granty 2017 s pod názvom
„80 000 eur pre komunity, kde to žije“. V rámci grantovej schémy bolo podaných
161 žiadostí. V hodnotení odbornej komisie sa projekt mesta Levice dostal do
výberu 6 najlepších projektov v Nitrianskom kraji.
V rámci realizácie tohto projektu by sme radi v rámci Dňa Zeme v roku 2018
„ozelenili“ mesto Levice a tým zvýšili kvalitu životného prostredia a kvalitu
bývania v meste formou výsadby stromov a kríkov. Zároveň by sme zorganizovali
v spolupráci s Mestským parlamentom mládeže v Leviciach brigádu, v rámci
ktorej by sme vytipovali lokality, ktoré by sme vyčistili od odpadov. Ďalej pri
tejto príležitosti, by sme oslovili všetky základné školy v meste, aby sa zapojili do
kreatívnej súťaže vytvorenia 2D alebo 3D modelu planéty Zem z materiálovo

využiteľných surovín. Najkreatívnejšia škola získa prednášku o astronómii od
odborníka z Tekovskej hvezdárne v Leviciach.
Dôležitá je teraz druhá fáza projektu - verejná hlasovacia súťaž, v ktorej môže
verejnosť hlasovať za tento náš projekt. Hlasovanie bude prebiehať na www.
komunitnegranty.sk od 6. do 19. novembra 2017 do 24:00 h. Hlasovanie bude
bezplatné. Prebiehať bude prostredníctvom odoslania telefónneho čísla, na ktoré
hlasujúci prijme kód.
Komunitné granty získa spolu 24 projektov, a to v každom kraji 3 projekty s
najväčším počtom hlasov získaných vo verejnom hlasovaní.
Konečné zverejnenie výsledkov potvrdené Správnou radou nadácie, bude najneskôr
30.11. 2017.
Ing. Žaneta Vargová
ref. pre regionálny rozvoj a cestovný ruch MsÚ Levice

rôzne
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Seniori

na olympiáde

si zmerali sily

2. ročník mestskej olympiády seniorov sa tešil veľkému záujmu levických
dôchodcov. Vyše 70 účastníkov strávilo príjemné dopoludnie nielen aktívnym
pohybom, ale predovšetkým v dobrej nálade. Svoje sily si zmerali v siedmich
disciplínach - behu na 50 m, štafetovom behu 3x50 m, kop loptou do bránky, hod
optičkou do diaľky, hod loptičkou na cieľ, petang a plávanie na 25 m.

Fotogaléria
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Výsledková listina
Beh 50 m - ženy
1.miesto Anna Gálusová, 2.miesto Marta Sautnerová, 3.miesto Mária Zsigová
Beh 50 m - muži
1.miesto Milan Bielik, 2.miesto Tibor Boroviak, 3.miesto Miroslav Papp
Štafetový beh 3x50 m - ženy
1.miesto Mária Zsigová, Gizela Horváthová, Anna Gálusová
2.miesto Marta Balogová, Mária Parniewiczová, Margita Fiacsanová
3.miesto Teodora Petöová, Alžbeta Sellárová, Mária Miklošková
Kop loptou do brány - ženy
1.miesto Mária Takáčová, 2.miesto Alžbeta Karacsonyiová, 3.miesto Helena Medvecká
Kop loptou do brány - muži
1.miesto Ján Duplinský, 2.miesto Miroslav Papp, 3.miesto Tibor Boroviak
Hod loptičkou do diaľky - ženy
1.miesto Mária Parniewiczová, 2.miesto Mária Zsigová, 3.miesto Irena Lívancová
Hod loptičkou do diaľky - muži
1.miesto Tibor Boroviak, 2.miesto Miroslav Papp, 3.miesto Milan Bielik
Hod loptičkou na cieľ - ženy
1.miesto Júlia Töröková, 2.miesto Teodora Petöová, 3.miesto Marta Sautnerová
Hod loptičkou na cieľ - muži
1.miesto Csaba Buzási, 2.miesto Marian Hagan, 3.miesto Ladislav Števko
Plávanie 25 m (voľný štýl) - ženy
1.miesto Darina Duplinská, 2.miesto Marta Sautnerová, 3.miesto Anna Juneková
Plávanie 25 m (voľný štýl) - muži
1.miesto Štefan Kollár, 2.miesto Tibor Boroviak, 3.miesto František Múdry
Petang (družstvo) - ženy
1. miesto Erika Petrželová, Helena Petrášová, Mária Székelyová
2. miesto Anna Jelenská, Margita Fiacsanová, Mária Ebertová
3. miesto Magdaléna Silvová, Mária Zsigová, Marta Sautnerová
Petang (družstvo) - muži
1. miesto Pavol Nevizánsky, František Múdry, Teodor Varga
2. miesto Milan Bielik, Miroslav Papp, Tibor Boroviak
3. miesto Július Psársky, Koloman Petržel, Alexander Fraňa
Srdečne blahoželáme!

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

levická desiatka
Koniec októbra už 11 rokov patrí v Leviciach priaznivcom behu. Športové podujatie
organizuje Mesto Levice v spolupráci s Komisiou športu MsZ v Leviciach.
Levickú 10 finančne podporil aj Nitriansky samosprávny kraj, ceny pre víťazov
venoval Intersport Levice. Napriek silnému studenému vetru a dažďu o bežcov
núdza nebola, behu sa zúčastnilo celkom 117 pretekárov, z toho 31 detí do 12 rokov.
Najmladšia účastníčka mali len 4 roky a najstarší účastník odbehol celú 10 km trasu
vo veku 65 rokov.
Víťazom jedenásteho ročníka Levickej desiatky v kategórii muži sa stal s časom 00:36:02
Jakub Šiko, na 2. mieste sa umiestnil Tadeáš Fazekaš (00:37:34) a bronzovú medailu si
odniesol Marek Vidlička (00:38:08).
Medzi ženami zvíťazila Ivana Kuriačková s časom 42 minút a 29 sekúnd, druhé miesto
obsadila Lucia Pivarčiová (00:43:03) a tretie Martina Burzová (00:43:13).
V kategórii Najstarší účastník behu sa na stupienok víťazov postavil Dušan Šutka,
ročník 1952.
V kategórii deti od 7 do 12 rokov si zlaté medaile prevzali Nikol Pivarčiová a Boris
Bátovský, strieborné získali Paulína Haulíková a Alex Mandák a na bronzovej priečke
sa umiestnili Karolína Miklošová a Adam Haveta.
V najmladšej kategórii detí do 6 rokov medzi dievčatami zvíťazili Klárka Molková a
Janko Földesi, druhé miesto obsadilla Ema Jalaksová a na treťom mieste sa umiestnila
Lucia Klučiarová.
Všetkým účastníkom blahoželáme!
Celkové poradie účastníkov nájdete na www.levice.sk

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Víťazi jedenásteho ročníka Levickej desiatky
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