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Parku pri hrade svitá na lepšie časy
Spustnutý park nie je práve najlepšou kulisou pre dominantu mesta. Po tom, ako ho samospráva v r. 2017 nadobudla do vlastníctva,
začala sa riešiť jeho obnova. Študenti záhradnej a krajinnej architektúry pripravili štyri štúdie revitalizácie parku, v ktorých boli
zohľadnené požiadavky mesta. Obnoviť by sa malo jazierko, pribudne detské ihrisko, nové chodníky aj menšie pódium.
Viac na str. 2

Z rokovania mestského zastupiteľstva

Ocenili najlepších športovcov mesta

Na aprílovom zasadnutí schválili poslanci rozdelenie
dotácií vo výške 118 tisíc Eur pre oblasť kultúry,
športu, vzdelávania, cestový ruch, životné prostredie
a zdravotníctvo. V zmene rozpočtu vyčlenili financie aj
na nové ihriská v mestských častiach.
Viac na str. 2

Už po 18-krát si mesto uctilo najúspešnejších športovcov
nášho mesta. Ocenených bolo dvanásť jednotlivcov,
tri športové kolektívy a boli odovzdané tri ocenenia
Športová osobnosť mesta. Srdečne blahoželáme!

Štúdium na VŠ v Leviciach

Od septembra bude možné aj v Leviciach študovať na
Slovenskej technickej univerzite.
Materiálovo-technologická fakulta ponúka denné
štúdium akreditovaných študijných odborov pre
absolventov SŠ aj pre zamestnancov.
Viac na str. 3
Viac na str. 3
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SAMOSPRÁVA

Z rokovania mestského zastupiteľstva dňa
19.4.2018
Významným osobnostiam mesta
osadia pamätné tabule
Na základe úlohy z Programu rozvoja mesta Levice na
roky 2015 – 2018 bol v spolupráci so Štátnym archívom
Nitra pobočka Levice, predstaviteľov komisie kultúry
MsZ, mesta, Tekovskej knižnice, Tekovského múzea a
občianskych združení spracovaný zoznam významných
osobností mesta a návrh osadenia pamätných tabúľ
týchto osobností. Z predložených návrhov bol mestskému
zastupiteľstvu predložený na schválenie zoznam týchto
významných osobností mesta:
Štefan Dobó - majiteľ Levického hradu, Melichar Balaša
- tekovský župan, obranca Levíc, Rudolf Czibulka –
architekt, Gustav Schoeller – podnikateľ, Eugen Kriek
- pedagóg, prvý správca múzea, Magda Paveleková –
herečka. Poslanci odsúhlasili osadenie dvoch pamätných
tabúľ v tomto roku a to Štefanovi Dobóovi a Melicharovi
Balašovi. Pamätné tabule budú osadené do konca
októbra.
V meste už majú pamätné tabule osobnosti spojené
s naším mestom napr. Imrich Karvaš – prvý guvernér
Slovenskej národnej banky, narodil sa v Kalinčiakove,
Kálmán Kittenberger – cestovateľ a biológ , narodil sa
v Leviciach, Jozef Cíger Hronský, Peter Jilemnický –
spisovatelia, študovali na levickom učiteľskom ústave,
Gábor Baross – minister dopravy v r. 1886-1889, študoval
na Gymnáziu v Leviciach.

Rozdelili dotácie vo výške 118 200 Eur
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva
poslanci rozhodli o poskytnutí dotácií právnickým
osobám a fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim
na území mesta Levice podľa VZN mesta Levice č. 73
nasledovne:
V oblasti kultúry bola pridelená suma 20 370 Eur pre
19 žiadateľov:
• Literárny klub Dúha - 300 Eur
• Tekovské múzeum - 1 000 Eur
• Dom Matice slovenskej - 400 Eur
• FOTOGRAVITY, o.z. - 1 600 Eur
• Tanečno-športový klub JUNILEV - 1 900 Eur
• Združenie Reviczky Társulás - 1 400 Eur
• Regionálne osvetové stredisko v Leviciach - na
podujatie Takí sme - 1 600 Eur
• Kontakt – Mládežnícke centrum, účelové zariadenie
- 800 Eur
• Rada rodičov pri Základnej umeleckej škole - 1 500
Eur
• RDM tanečná skupina Levice - 470 Eur
• Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na
Slovensku - 500 Eur
• Súkromná umelecká akadémia o.z. - 0 Eur
• SJS-JAZZ CENTRUM - 3 000 Eur
• Rímskokatolícka cirkev, farnosť Levice - 0 Eur
• Prvý levický umelecký spolok o.z. - 400 Eur
• Tekovská knižnica - 500 Eur
• AeRTé – Mestské divadlo Levice - 5 000 Eur
• MORE – PJC, s.r.o. - 0 Eur
• Klepáč občianske združenie - 0 Eur
V oblasti športu mládeže 60 000 Eur pre 21 športových
klubov:
• Slovenský rybársky zväz - 700 Eur
• Futsal team Levice - 1 200 Eur
• Judo Klub Levice Slovensko - 900 Eur
• FK Slovan Levice - 9 800 Eur
• FK 1. FC Kalinčiakovo 2000, - 500 Eur
• ŠK Atóm Levice - 5 700 Eur
• Športový klub FAIR Levice - 1 000 Eur
• Strelecký klub ochrannej streľby SKOK - 300 Eur
• HK Levice - 9 200 Eur
• Škola Boxu Levice - 300 Eur
• RDM tanečná skupina Levice - 1 500 Eur
• Karate klub Goju – Ryu Levice - 3 500 Eur
• ŠK Aquasport Levice - 4 000 Eur
• Telovýchovná jednota Lokomotíva Atóm - 400 Eur

Mesto Levice
Primátor Mesta Levice

v súlade s ustanoveniami § 3 zák. č. 552/2003 Z.z. o
• DELF, o.z. - 300 Eur
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
• Horolezecký klub IAMES Levice - 300 Eur
predpisov, § 2 Pracovného poriadku zamestnancov
• ŠBK Junior Levice - 9 200 Eur
mesta Levice a § 5 zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej
• Palas VK Levice - 7 200 Eur
polícii, v znení neskorších predpisov,
• Tenisový klub Levice - 1 600 Eur
• BOX CLUB Levice - 1 600 Eur
vypisuje
• Šachový klub - 800 Eur
VÝBEROVÉ KONANIE
V oblasti vzdelávania a školstva bola rozdelená suma
na obsadenie pracovného miesta:
14 550 Eur pre 15 subjektov:
príslušník
Mestskej polície v Leviciach
• Tanečno športový klub – JUNILEV - 1 621 Eur
__________________________________________________
• Múdre žabky, Kalinčiakovo 44, - 350 Eur
Nevyhnutné požiadavky v súvislosti s pracovnou
• Rodičovské združenie pri MŠ Perecká 41, - 500 Eur
pozíciou
• Občianske združenie Hlas KNIŽNICE - 885 Eur
• Vek – nad 21 rokov
• Rodičovské združenie pri II. ZŠ - 1 370 Eur
• Bezúhonnosť – výpis z registra trestov GP SR
• SJS – JAZZ CENTRUM, Saratovská 53, - 1 000 Eur
• Zdravotná spôsobilosť
• Jungle Gym Levice, Ul. kpt. J. Nálepku - 1 200 Eur
• Duševná spôsobilosť
• Súkromná umelecká akadémia o.z., - 1 000 Eur
• Vodičské oprávnenie skupiny „B“ a min. 2 roky
• Stredná odborná škola služieb - 500 Eur
praxe
• Rodičovské združenie pri VII. ZŠ - 1 400 Eur
Kvalifikačné
predpoklady
• Zdravá energia, Nixbród 75, - 450 Eur
• Stredoškolské vzdelanie s maturitou
• Život na vlnách, Ul. Z. Nejedlého 20, - 1 500 Eur
Zoznam požadovaných písomností a dokladov
• RZ pri MŠ P. O. Hviezdoslava 20, Levice - 1 024 Eur
• Prihláška do výberového konania ( s uvedením
• Slovenský červený kríž-Územný spolok - 550 Eur
kontaktných údajov na komunikáciu s uchádzačom
• ZMRS pri ZŠ s VJM Gy. Juhásza, Ul. J. Jesenského 41,
a to telefónne číslo a emailová adresa )
Levice - 1 200 Eur
•
Profesijný životopis uchádzača
V oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb bola
•
Osvedčená kópia maturitného vysvedčenia alebo
rozdelená suma 11 640 Eur pre 18 žiadateľov:
vysokoškolského diplomu
• ILCO Klub Levice - 700 Eur
•
Výpis z registra trestov GP SR uchádzača (nie starší
• Zväz diabetikov Slovenska - 600 Eur
ako 3 mesiace)
• SZSM Levice klub SM - 1 000 Eur
•
Fotokópia vodičského preukazu skupiny “B“
• Základná organizácia rodičov zdravotne postihnutých
detí - 1 000 Eur
Termín doručenia prihlášok a dokladov:
• Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č. 12 Levice
04.05.2018 do 13,00 hod.
- 600 Eur
V zalepenej obálke označenej „Výberové konanie MsP
• Viavivit, n. o. Levice - 1 000 Eur
– NEOTVÁRAŤ ! “ poštou na adresu: Mestský úrad,
• Detský domov Levice - 1 240 Eur
útvar primátora, Nám. hrdinov, č. 1, 934 01 Levice,
• Centrum nepočujúcich ANEPS Levice - 300 Eur
• Slovenský zväz telesne postihnutých
ZO č. 68, alebo osobne do Kancelárie prvého kontaktu MsÚ
Levice.
- 600 Eur
Za doručenú sa považuje prihláška, ktorá došla v
• Telovýchovná jednota Lokomotíva Atóm - 300 Eur
stanovenom termíne na MsÚ (nie podacia pečiatka
• Okresná org. Jednoty dôchodcov - 200 Eur
pošty).
• Miestne združenie YMCA Levice - 1 000 Eur
Forma a priebeh výberového konania
• Klub Abstinentov Levice-Nový začiatok - 500 Eur
• Materské centrum Medulienka - 1 000 Eur
Pozvanie na výberové konanie sa uskutoční z
• Miesto v dome o. z. - 500 Eur
uchádzačov, ktorí si v stanovenej lehote podali
• Spoločnosť Parkinson Slovensko - 500 Eur
písomne prihlášku do výberového konania spolu s
• Aptet n. o. - 300 Eur
požadovanými písomnosťami a dokladmi.
• Ostrov, n. o. - 300 Eur
S pozvanými uchádzačmi, ktorí si v stanovenom
V oblasti životného prostredia bolo rozdelených termíne podali písomne prihlášku s požadovanými
písomnosťami a dokladmi, sa uskutoční pohovor, v
5 238 Eur pre:
• Občianske
združenie
Patrimonium
Servandi priebehu ktorého sa im podajú všetky informácie o
celom priebehu výberového konania, o disciplínach
- 1 338 Eur
• Združenie vinohradníkov Krížny vrch Levice a podmienkach previerok telesnej, zdravotnej a
duševnej spôsobilosti, ako aj ďalšie informácie o
- 800 Eur
povinnosti získania odbornej spôsobilosti príslušníka
• Kynologický klub Horša - 600 Eur
obecnej polície a držby zbrojného preukazu.
• SČK Levice - 500 Eur
• SZCH - Slovenský zväz chovateľov OV - 1 000 Eur
Ďalšie informácie
• ZMRS pri ZŠ s VJM - 1 000 Eur
Bližšie informácie získate v pracovných dňoch v čase
Pre oblasť cestovného ruchu bola rozdelená suma od 08:00 hod. do 15:00 hod. u zástupcu náčelníka MsP
6 402 Eur piatim žiadateľom:
Zdenka Lauroška na tel. č.: 036/6312 022, ďalej na
• Združenie vinohradníkov Krížny vrch - 1 400 Eur
internetovej stránke Mestskej polície Levice: www.
• Terroir Tekov, o. z. Levice - 2 952 Eur
msplevice.sk a na mailovej adrese: zast.nacelnika@
• MORE – PJC, spol. s r. o. Levice - 828 Eur
msplevice.sk
• Stredná odborná škola Levice - 422 Eur
Ing. Štefan Mišák
• Spoločnosť na obnovu a využívanie pamätníka na
primátor mesta
vrchu Vápnik - 800 Eur.

Nové ihriská aj pre mestské časti
V zmene rozpočtu na rok 2018 boli odsúhlasené
prostriedky aj na výstavbu detských ihrísk v mestských
častiach, ktoré sú z tohto hľadiska ochudobnené. Ihriská
pribudnú v každej mestskej časti spolu v hodnote 60 tisíc
Eur. Okrem toho sa počíta s výstavbou ihriska v meste na
sídlisku na Tekovskej ulici vo výške 30 tisíc Eur.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Rekonštrukcia pošty
Pošta Levice 5 bude v období
od 12.05.2018 do 31.10.2018
z dôvodu rekonštrukčných prác presťahovaná na
Poštu Levice 1. Rozsah poskytovaných služieb
nebude obmedzený, všetky služby budú v plnej
miere zabezpečované na Pošte Levice 1, Námestie
hrdinov 10.
Ďakujeme za pochopenie!

samospráva
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Poznáme mená najlepších športovcov mesta za rok 2017

Množstvo cenných úspechov, ktoré dosiahli levickí • Viktor Kišš - box
• Palas VK Levice – Staršie žiačky A
športovci na slovenských, európskych a svetových • Robin Reindl - plávanie
• BKŽ Levice
podujatiach, neostalo bez povšimnutia a preto im patrí • Sabína Kupčová - plávanie
Ocenenie Športová osobnosť mesta Levice získali:
poďakovanie za ich vzornú reprezentáciu farieb nášho • Adrián Nagy - futbal
• Margita Šáteková - celoživotný prínos pre šport,
mesta a našich športových klubov. Komisia športu • Dávid Furda - karate
organizátorka športových podujatí v meste
Mestského zastupiteľstva v Leviciach vybrala na základe • Jana Mácsaiová – triatlon, aquatlon, duatlon, atletika
• PaedDr. Miroslav Turanský - za celoživotný prínos
návrhov levických športových klubov najúspešnejších • Mia Pohánková - tenis
pre šport, tréner basketbalového družstva
športovcov, ktorým bolo dňa 17. apríla 2018 v levickej • Matúš Verbovský - triatlon
• In memoriam Viliam Balázs – spoluzakladateľ
synagóge odovzdané ocenenie Športovec roka 2017. • Filip Graňo – westernové jazdenie
volejbalového klubu v Leviciach
Ocenených bolo dvanásť jednotlivcov, tri športové • Ladislav Horváth - box
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a prajeme veľa
kolektívy a boli odovzdané tri ocenenia Športová • Rebecca Földešiová - volejbal
osobných a športových úspechov aj v budúcnosti!
osobnosť mesta.
Ing. Adriana Macáková
V kategórii Jednotlivci si ocenenie prevzali:
V kategórii Športové kolektívy boli ocenení:
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
• Nikola Kováčiková - basketbal
• Tanečno-športový klub Junilev

Pri príležitosti Dňa učiteľov

ocenili levických pedagógov

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 28. marca
2018 v levickej synagóge a bolo vhodnou príležitosťou na
poďakovanie učiteľom za náročnú a zodpovednú prácu,
zviditeľnenie výsledkov a úspechov ich práce. Ocenenie
nesúce práve meno pedagogického velikána Jána Amosa
Komenského patrí tým učiteľom, ktorí v uplynulom
roku vynaložili úsilie nad rámec svojich pracovných
povinností, aktívne sa podieľali na realizácii projektov,
či tým, ktorí dlhodobo dosahujú so žiakmi vynikajúce
výsledky. Slávnostné podujatie spríjemnili kultúrnym
programom talentovaní žiaci a pedagógovia Základnej
umeleckej školy v Leviciach.
Na návrh riaditeľov škôl a školských zariadení boli za
svoju prácu ocenení títo pedagogickí zamestnanci MŠ, ZŠ
a ZUŠ:

• Mgr. Laura Salokyová, ZŠ A. Kmeťa, učiteľka pre
primárne vzdelávanie
• Mgr. Erika Boldišová, ZŠ A. Kmeťa, učiteľka
všeobecno-vzdelávacích predmetov biológia geografia
• Mgr. Darina Trnavszká, ZŠ, Ul. Sv. Michala 42,
zástupkyňa riaditeľky školy
• Mgr. Štefan Jurča, ZŠ, Pri Podlužianke 6 – učiteľ
slovenského jazyka a občianskej náuky
• Mgr. Monika Maruškinová, ZŠ, Pri Podlužianke 6 –
učiteľka pre primárne vzdelávanie
• Bc. Lenka Ivaničová, ZŠ, Saratovská 43 –
vychovávateľka školského klubu detí
• Mgr. Anna Evinová, ZŠ, Saratovská ul. 85 – školský
špeciálny pedagóg
• Mgr. Zuzana Zelienková, ZŠ, Saratovská ul. 85 –
učiteľka pre primárne vzdelávanie
• Mgr. Elena Henčeková, ZŠ, Školská 14 - učiteľka 2.
stupňa základnej školy
• Mgr. Tímea Mártha Kassai, ZŠ Gyulu Juhásza
s vyučovacím jazykom maďarským - učiteľka
reformovanej náboženskej výchovy
• PaedDr. Monika Krammerová, zástupkyňa riaditeľa
Spojenej školy internátnej
• Mgr. Nuno Alexandre Sousa Figueiredo, ZUŠ, učiteľ
hudobného odboru - hra na dychových nástrojoch,
hudobná náuka, komorná hra, kompozícia
• Mgr. art. Katarína Balážová, ZUŠ, učiteľka výtvarného
odboru
• Mgr. Daniela Gaľová, Katolícka spojená škola sv.
Vincenta de Paul - učiteľka 1. stupňa ZŠ
• Iveta Kružliaková, MŠ, Ul. Vansovej – učiteľka MŠ
• Anna Hlôšková, MŠ, Tekovská ul. – učiteľka MŠ

Štúdium na vysokej škole čoskoro
aj v Leviciach
Od septembra budú môcť záujemcovia študovať na vysokej škole už aj priamo v
Leviciach. Mesto Levice podpísalo zmluvu o dlhodobej spolupráci so Slovenskou
technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou v
Trnave (ďalej MTF). Cieľom spoločnej stratégie s názvom „Vzdelanostný región“
je zabezpečovanie výučby mladých ľudí formou denného štúdia prezenčnou
metódou (pondelok-piatok) a dennej kombinovanej formy štúdia (piatok-sobota)

Na návrh zriaďovateľa boli za svoju prácu ocenené tieto
riaditeľky:
• Mgr. Júlia Kotrusová, riaditeľka Základnej školy,
Saratovská ul. 43
• PaedDr. Eva Gelányiová, riaditeľka Súkromného
centra špeciálno-pedagogického poradenstva v
Leviciach
Ocenení pedagógovia Okresným úradom Nitra, odborom
školstva:
• PaedDr. Mária Kósová, ZŠ, Školská 14 - učiteľka 1.
stupňa základnej školy
• Helena Brániková, MŠ, Konopná ul. 8 - riaditeľka
materskej školy
Oceneným pedagógom srdečne blahoželáme!
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

pre zamestnancov verejnej správy a súkromného sektora z regiónu. Vysokoškolská
výučba vo výučbovom pracovisku v Leviciach bude zabezpečovaná v rámci denného
a kombinovaného štúdia podľa akreditovaných študijných odborov pedagógmi
a odbornými kapacitami MTF STU. Informácie o študijných programoch nájdete
na www.mtf.stuba.sk. Výučba bude prebiehať v priestoroch objektu Slovenského
plynárenského priemyslu na Ul. SNP v Leviciach, ktoré si mesto prenajalo.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Vysokoškoláci navrhli nový vzhľad hradného parku
Po niekoľkých mesiacoch uzreli svetlo sveta návrhy
revitalizácie hradného parku. Krajinno- architektonické
štúdie pre mesto pripravili študenti Katedry záhradnej
a krajinnej architektúry Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre pod vedením Ing. Attilu Tótha, PhD
a Ing. arch. Ivana Čitáryho, PhD.

stánkov a menšieho pódia. Súčasťou parku by mali
byť aj sociálne zariadenia a uzatvárateľné oplotenie.
Podmienkou bolo rešpektovanie blízkosti historickej
pamiatky so zabezpečením priehľadov na objekt hradu.

rozpočtu na rok 2018 finančné prostriedky vo výške
5 000 Eur na vyhotovenie projektovej dokumentácie na
základe predložených štúdií. Na realizáciu sa mesto bude
snažiť získať prostriedky z vhodných grantov a dotácií.

V rámci výskumu sa uskutočnila analýza existujúcich
drevín. V parku sa nachádza množstvo rôznorodých
zdravých vzrastlých drevín, najväčšie zastúpenie má
javor, tuja, jaseň, hrab, pagaštan, lipa, smrek, borovica,
ale aj okrasné kríky ako orgován, zlatý dážď či hloh.
V rámci revitalizácie sa odstránia choré dreviny a bude
sa realizovať aj nová výsadba stromov a trvaliek.
Predloženými návrhmi sa bude ďalej zaoberať pracovná
komisia, pričom sa vyberie pre mesto najvhodnejšia
alternatíva. Mestské zastupiteľstvo vyčlenilo v zmene

Ing. Attila Tóth z SPU prezentuje vizualizácie
revitalizácie hradného parku

Hradný park v súčasnosti

Úlohou študentov bolo dôkladne zmapovať súčasný
stav riešeného priestoru v rámci terénneho prieskumu,
vypracovať analýzy historického vývoja a súčasného
stavu priestoru z rôznych aspektov a na základe
vedomostí a poznatkov získaných terénnym prieskumom
a analýzami navrhnúť spôsob riešenia parkového
priestoru pri Levickom hrade. Študenti pripravili štyri
variantné riešenia, v ktorých boli zohľadnené požiadavky
a priority mesta. Medzi nimi bolo okrem iného obnovenie
jazierka, revitalizácia zelene, riešenie hlavných vedľajších
chodníkov, ihrisko, miesto na konanie spoločenskokultúrnych akcií s možnosťou umiestnenia predajných

Mesto získalo hradný park do vlastníctva v r. 2017
zámennou zmluvou s Nitrianskym samosprávnym
krajom, čo bolo prospešné pre obe strany - kraj si
vysporiadal pozemky pod SUŠ L. Bielika a pod časťou
Ludanskej cesty a mesto získalo park pri hrade.
Rekonštrukciou parku získa Levický hrad okolie
primerané dominante mesta a obyvatelia získajú nový
priestor na oddych a trávenie voľného času.
Hradný park s parkovou výsadbou v roku 1965, foto:
Tekovské múzeum

Noc múzeí a galérií
a Stredoveké dni na
Levickom hrade

Tekovské múzeum v Leviciach v mesiacoch máj a jún pripraví pre návštevníkov
svoje dve najväčšie podujatia, v máji je to už tradične Noc múzeí a galérií a v júni si
pripomenieme 700. výročie Levického hradu na podujatí Stredoveké dni na Levickom
hrade. Noc múzeí a galérií sa bude konať v jeden deň na celom Slovenku. Dvere múzeí a
galérií zostanú v sobotu 19. 5. 2018 otvorené pre návštevníkov do neskorých večerných
a nočných hodín. Okrem prehliadky svojich expozícií a výstav, múzeá a galérie
ponúknu bohatý sprievodný program. Podujatie má v čo najväčšej miere prezentovať
kultúrne dedičstvo, ktoré tieto inštitúcie uchovávajú a upozorniť na význam jeho
záchrany. Do tohto podujatia sa už po 11-krát zapojí aj Tekovské múzeum v Leviciach,
tento raz však múzeum bude otvorené až do polnoci. Pre najmenších bude pripravený

Levická Kalvária oslavuje
10. výročie
Asi len málo obyvateľov nášho mesta vie, že rok 2018 je významným medzníkom v
novodobej histórii Levíc. Mnohí z nás sme boli v obnovenom sakrálnom areáli Kalvárie
na veľkopôstnych pobožnostiach krížovej cesty, na jesenných kalvárskych hodoch,
žiaci i študenti na exkurzii alebo netradičnom vyučovaní. Mnohí už vyskúšali aký je
výhľad na mesto a široké okolie z tunajšej vyhliadkovej veže. Mládež si tu dáva rande,
starší idú radšej cez Kalváriu na cintorín alebo z cintorína, mamičky na prechádzke s
deťmi tu nájdu pokojné a príjemné miesto.
Posledné 3 roky boli jubilejné pri obnove a najmä oživení levickej Kalvárie, nevysokého
kopca nad hlavným levickým námestím. V septembri 2016 sme si pripomenuli
10. výročie prvej brigády dobrovoľníkov, ktorí tu postupne odkryli zvyšky pôvodného
kostolíka Povýšenia sv. Kríža z 18. storočia.
V marci roku 2017 oslávilo svoje 10. „narodeniny“ Občianske združenie Patrimonium
servandi, ktoré vzniklo na záchranu Kalvárie. Ako investor zastrešilo jej obnovu a
dodnes zabezpečuje jej údržbu. V lete roku 2018 si pripomenieme 10. výročie obnovy

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

zábavný park, divadelný rebrinák, zvukové hádanky z prírody, ukážky sokoliarstva či
lesná pedagogika. Večer sa na hradnom amfiteátri bude premietať film Králi hôr. Noc
múzeí a galérií múzeum organizuje aj vo svojej vysunutej expozícii vo Vodnom mlyne
v Bohuniciach, kde budú prezentované obecné múzeá z Čajkova, Baďana, Lišova i z
Pukanca. Počas celého dňa vás budú zabávať folklórne súbory a samozrejme nesmú
chýbať ani tradičné špeciality a remeselnícke trhy.
V dňoch 18. – 20. júna 2018 sa na nádvorí hradu uskutoční trojdňové podujatie s
názvom Stredoveké dni na Levickom hrade, ktoré je určené predovšetkým žiakom
základných škôl. Stredoveké dni budú interaktívne, takže návštevníci sa musia
zapojiť, naučia sa napríklad strieľať z luku alebo z kuše. Zvolenskí rytieri Vir fortis
žiakov zoznámia s históriou Levického hradu, naučia ich čo to aj o výzbroji a výstroji
stredovekých rytierov. Na vlastnej koži si odskúšajú aj stredovekú verbovačku.
Podujatiu predchádzajú Levické hradné slávnosti dňa 9. júna 2018.
Pre viac informácií sledujte web múzea alebo facebookovú skupinu 700 rokov
Levického hradu.
Mgr. Nikola Mihálová
historik a lektor Tekovského múzea v Leviciach

sakrálneho areálu. Poslednú júlovú nedeľu oslávime požehnanie 14 kaplniek novej
krížovej cesty a zakonzervovaného torza historického kostolíka. Svätou omšou
poďakujeme na tomto mieste za Božiu pomoc, sprevádzajúcu úsilie a prácu mnohých
ľudí, ktorí sa prácou, peniazmi, materiálom, časom i modlitbami zaslúžili o novú tvár
levickej Kalvárie. Od sprevádzkovania atraktívnej vyhliadkovej veže v sakrálnom
areáli bude na jeseň už 5 rokov. Temer súčasne sme v roku 2013 slávili tiež obnovenie
historického „trojičného stĺpu“ z r. 1777, s bohatou sochárskou výzdobou. OZ
Patrimonium servandi zabezpečilo a financovalo aj tieto projekty.
Stručne vymenované výsledky desaťročného úsilia občianskeho združenia, ktoré
má len 22 členov, ale mnoho sympatizantov a podporovateľov, spolupracovníkov
i sponzorov svedčí o zmysle tejto dobrovoľnej práce, o Božom požehnaní na nej.
Veríme preto, že i naše ďalšie aktivity nájdu podporu a pomoc v širokej verejnosti. Veď
krásne výsledky úsilia a námahy neveľkého počtu konkrétnych ľudí môžu využívať
tisíce návštevníkov levickej Kalvárie i mesta Levice.
Pozývame na návštevu obnoveného sakrálneho areálu, ktorý je prístupný po celý rok
každý deň a na jar je skutočne nádherný. Vyhliadková veža je prístupná od mája do
konca októbra každú nedeľu od 14:00 do 16:00 hodiny. Príďte na výročnú sv. omšu
v nedeľu 29. júla, aj na VIII. kalvárske hody, ktoré budú v piatok 14. septembra 2018.
PhDr. Katarína Holbová
predsedníčka OZ Patrimonium Servandi
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MAŽORETKOVÝ TÍM BUBBLES
LÁME PREDSUDKY A OSOBNÉ REKORDY
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Deti objavujú
Levice

Tím mažoretiek Bubbles, ktoré iba minulý rok začali ako obyčajný nevinný krúžok po
vyučovaní na V. ZŠ, sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti. Dievčatá lámu
akékoľvek predsudky a rozdiely a zbierajú úspešne jednu cenu za druhou. Základom
ich úspechu je vytrvalosť a chuť niečo dokázať, byť stále lepšími a lepšími.
Aby sme reálne kvalifikovali našu úroveň, poznali nie len naše silné stránky, ale aj naše
slabiny, snažíme sa chodiť na súťaže. Jednou z nich je aj postupová kvalifikačná súťaž
Showtime Levice, ktorá sa z roka na rok teší väčšej a väčšej obľube medzi tanečníkmi
z celého Slovenska. Z tohtoročnej krajskej kvalifikácie, ktorá sa konala v športovej hale
8.4.2018 sme do školy priniesli spolu 6 miest : 4x striebro a 2x bronz - bez ceny tak
Prvý deň mesiaca, ktorý je venovaný knihám, sa stal symbolicky dňom krstu doplnkovej
neostala ani jedna z našich súťažných skupín zložených od prváčok až po šiestačky!
učebnice regionálnej výchovy. Nová knižka s názvom „Objavujeme Levice v
Teraz si držíme palce, aby naše body boli dostačujúce na postup na celoslovenské
minulosti“ je unikátna tým, že ju, na rozdiel od iných klasických učebníc, vytvorili
kolo, ktoré sa bude konať 11. -13. mája tu, v Leviciach... Tak ich držte spolu s nami!
deti samé. Uvedenie novej netradičnej učebnice do života sa konalo v priestoroch
Tekovskej knižnice za účasti poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, Mestského
zastupiteľstva v Leviciach a predstaviteľov mesta. Novú učebnicu ako symbolické
Gesto pre mesto odovzdali deti zástupcovi primátora RNDr. Jánovi Krtíkovi.
Knižka vznikla s podporou Raiffeisen banky, keď sa vďaka hlasovaniu verejnosti
podarilo získať dotáciu v rámci grantového programu Gesto pre mesto. Na základe
výzvy Tekovská knižnica vyhlásila súťaž s cieľom vzdať hold mestu a zároveň
motivovať deti k záujmu o minulosť mesta Levice a o život jeho obyvateľov. Súťaž
bola určená deťom základných a materských škôl, ktoré mali objavovať zaujímavosti
o meste v knižnici, v archíve, v múzeu, vyhľadávať v literatúre a zároveň tvoriť.
Publikáciu vydalo Občianske združenie Hlas knižnice, autormi projektu sú PhDr.
Vlasta Kollárová, vedúca odd. literatúry pre deti Tekovskej knižnice a Mgr. Ervín
Szalma, pedagóg ZŠ A.Kmeťa.
Do súťaže sa zapojilo 62 detí s rôznymi prácami. Práce hodnotili nadšenec histórie
mesta Levice a autor kníh o meste p. Csaba Tolnai, ktorý bol zároveň aj gestorom
celého projektu, historik a odborný pracovník Tekovskej knižnice Mgr. Miroslav Kuna
a učiteľka výtvarnej výchovy ZUŠ Mgr. Marcela Kotrašová – Štrbová. Najšikovnejšie
deti boli za svoje práce ocenené v troch kategóriách.
Nová knižka o meste bola distribuovaná do materských a základných škôl v meste a je
k dispozícii aj verejnosti v Tekovskej knižnici.

v minulosti

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
Okrem toho sa zapájame aj do rôznych mestských akcií. Koniec apríla sa nezvratne
blíži a s ním aj začiatok experimentálnej cirkusovej show CLOTH, ktorú organizuje
Mestský parlament mládeže v Leviciach. Neuvidíte v nej žiadne drezúrované zvieratá,
ale nadšenú a talentovanú mládež z Levíc, ktorá predvedie všetko, čo taký správny
svetový cirkus a cirkusová show má mať. Medzi týmito talentovanými ľuďmi sú
aj naše Bubbles V.ZŠ, ktoré sa spolu s účastníkmi show CLOTH v stredu, 4.4.2018,
prezentovali dokonca aj v Markizáckom Teleráne! Dievčatá Diana Oračková (6.A
trieda), Lea Trnková (4.A trieda) a Vivien Lukyová (2.A trieda), predviedli naozaj
skvelé vystúpenie. Celé veľkonočné prázdniny strávené v telocvični V. ZŠ spolu s
trénerkou Lenkou Ivaničovou stáli za to a priniesli vynikajúci výsledok, pretože
vystúpenie pochválili aj samotní moderátori Kvetka Horváthová a Roman Juraško. V
archíve Telerána môžete celú spomínanú show vidieť na začiatku, ďalej cca v 30 minúte
a na záver Telerána. Dobré výsledky žiačok sa dosiahli i vďaka pomoci a spolupráci
s pani učiteľkami PaedDr. Erikou Paniakovou a PaedDr. Kristínou Jánoškovou i za
aktívnej pomoci rodičov žiačok.
V posilnenej zostave a spolu s ďalšími skvelými tanečníkmi, spevákmi, akrobatmi a
žonglérmi, nás môžete vidieť už 29.4.2018 počas veľkolepej show CLOTH v Juniore.
Máte už svoje lístky? Lebo my sa na to všetko a aj na ďalšie spoločné stretnutia s Vami
už nesmierne tešíme.
Bc. Lenka Ivaničová
ZŠ Saratovská 43, Levice

Zástupca primátora s autormi projektu

Piesková animácia v materskej
škole
Dňa 22.03.2018 sa deti v Materskej škole na Pereckej ulici č. 41 v Leviciach oboznámili
a zároveň zabavili na pieskovej animácii, ktorú prišla predviesť pani Mgr. Marika
Koňařová z Českej republiky.
Deti sa oboznamovali s unikátnym tvorením v piesku prostredníctvom prstov rúk.
Animátorka predvádzala, čo všetko sa dá pomocou rúk v piesku vytvoriť (zvieratá,
rozprávkové postavy...), čo sa deťom veľmi páčilo. Svoju radosť prejavovali potleskom
a veselými pokrikmi.

Materská škola, Perecká ulica č.41, Levice

Po ukončení animátorkinho tvorenia dostali deti priestor vyskúšať si túto techniku
osobne o čo hneď prejavili veľký záujem. Tvorili v piesku, pričom si rozvíjali tvorivé
myslenie a jemnú motoriku prstov rúk. Z výsledkov svojej činnosti boli nadšené a tento
zážitok v nich zanechal príjemné pocity.
PaedDr. Dana Gunárová
MŠ, Perecká 41, Levice
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životné prostredie

invázne rastliny

Dobrovoľníci

z mesta vyčistili okolie
Pereca
Novozniknuté Občianske združenie Perec pod
vedením p. Dušana Petra si začiatkom apríla posvietilo
na neporiadok okolo vodného toku Perec. Partia
dobrovoľníkov s množstvom energie a chuti sa pustilo
do zbierania odpadkov „krášliacich“ okolie tohto kanála.
Ďakujeme takýmto iniciatívnym obyvateľom, ktorí sami
priložili ruku ku skrášleniu nášho mesta.

Invázne rastliny v súčasnosti predstavujú vážny problém
tak vo verejnej zeleni, ako aj na súkromných pozemkoch.
Nesúvisí to len s prílevom rôznych druhov cudzokrajných
rastlín na náš trh, ale aj s globálnou zmenou klímy a
všeobecným otepľovaním.
Prečo sa niektoré rastliny označujú ako invázne, prečo je
také dôležité ich odstraňovať, a aké povinnosti a zákazy
s uvedeným vyplývajú zo zákona o ochrane prírody a
krajiny?
Inváznou rastlinou môžeme vo všeobecnosti označiť
nepôvodný druh rastliny, ktorý sa vo svojom novom
biotope spontánne rozširuje, je ťažko kontrolovateľný
a vytláča ostatné, pôvodné druhy voľnej krajiny alebo
druhy v rôznych parkových a záhradných výsadbách.
Vyniká špecifickými vlastnosťami, odolnosťou, vysokou
konkurenčnou schopnosťou (dobrá vitalita, dlhé
obdobie kvitnutia a tvorby plodov, rýchly vegetatívny
rast, dobrá reprodukčná schopnosť – vegetatívna,
generatívna, vysoká klíčivosť semien atď.). Darí sa jej
aj v nepriaznivých obdobiach (teplo, sucho, záplavy)
a na lokalitách, kde nie sú pre iné rastliny priaznivé
podmienky pre rast. Pre tieto svoje vlastnosti sú veľkým
problémom pre pôvodnú flóru, ktorú potláčajú, znižujú
druhovú pestrosť – diverzitu – znižujú ekologickú
stabilitu, čím výrazne negatívne ovplyvňujú priaznivý
stav ekosystémov.
Zoznam inváznych rastlín je uvedený v Prílohe
č. 2 k vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a
krajiny. Vyhláška v platnom znení uvádza v zozname
inváznych druhov rastlín 11 druhov. Je to 7 bylín –
ambrózia palinolistá, glejovka americká, pohánkovec
(krídlatka), boľševník obrovský, netýkavka žliazkatá,
zlatobyľ kanadská, zlatobyľ obrovská a 4 dreviny –
pajaseň žliazkatý, beztvarec krovitý, kustovnica cudzia
a javorovec jaseňolistý. Ďalej v tejto prílohe sú uvedené
tiež spôsoby ich odstraňovania. Podľa § 7b ods. 2 a 3
zákona č. 543/2002 Z. z o ochrane prírody a krajiny v

PRÍRODA LEVÍC V MÚZEU
Levice sa nachádzajú na nive Hrona i na svahoch a
chrbtoch Ipeľskej pahorkatiny. Táto na prvý pohľad
málo atraktívna a prevažne poľnohospodársky
využívaná krajina však ukrýva nevšedné prírodné
hodnoty, o ktorých väčšinou nemajú návštevníci
mesta ani tušenia. V katastrálnom území Levíc sa
nachádzajú početné lokality so zaujímavou, často
vzácnou flórou. Sú biotopom nespočetných druhov
živočíchov a pre vnímavého návštevníka prírody
poskytujú aj intenzívny estetický zážitok. Niektoré z
lokalít boli pre svoje prírodné hodnoty vyhlásené za
chránené.
K najvýznamnejším lokalitám patrí bezpochyby Národná
prírodná rezervácia Horšianska dolina. Je dlhá približne 8 km. Na dne tečie rieka
Sikenica, ktorá dolinu vytvorila eróznou činnosťou v nahromadenom sopečnom
materiáli. Má zachovalé, esteticky mimoriadne pôsobivé brehové porasty. Na svahoch
doliny sa nachádzajú početné skalné útvary a lesostepné plochy s teplomilnými
spoločenstvami rastlín a živočíchov. Mestská časť Levíc Horša rozdeľuje dolinu
na dve časti Jej spodnou časťou vedie náučný chodník s 3 informačnými panelmi.
Náučný chodník bol tiež vybudovaný vo vinohradníckej lokalite Krížny vrch. Táto
bezprostredne súvisí s Prírodnou rezerváciou Kusá hora, ktorá predstavuje izolovaný,
v krajine zďaleka viditeľný andezitový masív. Na ňom sa zachovali hodnotné
fragmenty teplomilnej flóry a fauny. Podobný charakter má aj Kalvária so sakrálnym
areálom i panelmi informujúcimi o prírode tohto územia. Uvedený náučný chodník
obe lokality spojuje. Významnou lokalitou v katastrálnom území nášho mesta je tiež
Chránený areál Levické rybníky. Bol vybudovaný na miestach bývalých ryžovísk. Z
prírodovedného hľadiska má význam nielen ako dôležitý biotop vodného vtáctva, ale
aj ako miesto výskytu viacerých druhov plazov a obojživelníkov.
Jednou z najzaujímavejších lokalít je vrch Vápnik – 274 m n.m., známy aj pod názvom
Šiklóš. Ide o mohutnú, vyhasnutú travertínovú kopu v ktorej sa našli zachovalé
pozostatky dávnych organizmov. Patria k nim zuby nosorožca, výliatok panciera
korytnačky i odtlačky listov rastlín. Z botanického hľadiska je cenný fragment teplomilnej
dubiny na strmých juhozápadných svahoch travertínovej kopy. Rekonštruovaný 15 m
vysoký pylón je pamiatkou na boje počas 2. svetovej vojny. Jedinečný výhľad z neho
patrí k najúplnejším a najkrajším na celom západnom Slovensku.

znení neskorších predpisov sa uvedené druhy inváznych
rastlín zakazuje držať, prepravovať, dovážať, pestovať,
rozmnožovať alebo obchodovať s nimi, ako aj s ich
časťami alebo výrobkami z nich, ktoré by mohli spôsobiť
samovoľné rozšírenie invázneho druhu. Vlastník správca
alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne
druhy rastlín zo svojho pozemku a to spôsobom, ktorý je
uvedený v Prílohe č. 2 k vyhláške, a starať sa o pozemok
tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu.
Ing. Gabriela Danišová
ref. pre tvorbu a ochranu verejnej zelene MsÚ

Pajaseň žliazkatý je rozšírený aj v našom meste

Zaujímavý krajinný obraz poskytuje návštevníkovi príroda mestskej časti Levíc,
Čankov. Nachádza sa tu pestrá mozaika rozmanitých stanovíšť. Od poľnohospodársky
využívaných pozemkov cez mokrade, opustené sady i vinice a pásy krovín až po
zachovalé, botanicky i zoologicky mimoriadne cenné fragmenty dubovo-cerových
lesov a panónskych lesostepí.
Podobný názov ako nadpis tohto článku má aj výstava, ktorú pre návštevníkov
pripravuje Tekovské múzeum v Leviciach. Prístupná bude od 9. mája 2018 do
19. augusta 2018. Jej úlohou je prostredníctvom zbierkového materiálu, fotografií
i sprievodných textov prezentovať prírodné hodnoty Levíc. Predovšetkým so
zameraním na geologické zaujímavosti, rastlinstvo a živočíšstvo. Výstava poskytne
návštevníkom množstvo informácií. Možno mnohých z nich presvedčí o tom, že voľný
čas či dovolenka v Leviciach sa dá využiť nielen na kúpaliskách, prehliadkou pamiatok
či návštevou kultúrnych podujatí. Rovnocennou možnosťou je tiež poznávanie
tunajších prírodných zaujímavostí v spojení s aktívnym pohybom v prírode.
RNDr. Vladimír Smetana
Tekovské múzeum v Leviciach

Levické rybníky s vrchom Vápnik v pozadí

rôzne
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sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom dlhodobo
a uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú
Na Ladislavovom dvore nezamestnaných
obyvateľmi Ladislavovho dvora. Títo poberatelia dávky
v hmotnej núdzi sú povinní odpracovať 32 hodín mesačne
čistejšie
na verejnoprospešných prácach - tzv. menších obecných
službách, ktorých cieľom je podpora udržiavania
pracovných návykov dlhodobo nezamestnaného občana.
V priebehu týždňa sa 30 z nich zapojilo do upratovania
blízkeho aj širšieho okolia bytoviek v tejto lokalite.
Okrem veľkokapacitných kontajnerov sa smeti zbierali aj
do niekoľkých stoviek vriec. Celkom bolo vyzbieraných
a odvezených cca 15 ton odpadu. Okrem takýchto
mimoriadnych upratovacích akcií sú v lokalite celoročne
pristavené dva veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa
týždenne odvážajú.
Situáciu by malo zlepšiť vybudovanie komunitného
centra, ktorého výstavba sa začala v polovici apríla.
Cieľom je práve eliminovanie spoločenských problémov
ako kriminalita, vandalizmus, alkoholizmus, drogy,
zlepšenie hygienických návykov a celkovo životných
V rámci jarného upratovania v meste sa uskutočnilo aj podmienok obyvateľov.
upratovanie v lokalite Ladislavov dvor. Upratovaciu
Ing. Adriana Macáková
akciu zorganizovalo mesto v spolupráci s Úradom práce,
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Pozor na zvýšené riziko
vzniku požiarov !
Každý rok s príchodom jari začína obdobie zvýšeného
rizika vzniku požiarov v prírodnom prostredí. Zvýšený
výskyt požiarov je spôsobený činnosťou občanov pri
jarnom upratovaní a to najmä pri spaľovaní suchej trávy,
lístia a konárov orezaných stromov a kríkov. Nemalý
počet požiarov je spôsobený neopatrnosťou pri zakladaní
ohňov priamo v lese alebo v jeho tesnej blízkosti.
Najväčšie nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľovaní
suchých porastov. Aj keď vypaľovanie suchej trávy a
iných porastov je zákonom zakázané, každoročne sú
zaznamenané požiare lesných porastov spôsobené touto
činnosťou.
Z uvedených dôvodov Hasičský a záchranný zbor
apeluje na všetkých občanov, aby v záujme zníženia
aby svojich psov venčili v lokalitách na to určených požiarovosti a predchádzaniu požiarov v súlade so
a označených informačnými tabuľami “Zóna venčenia zákonom o ochrane pred požiarmi dôsledne dodržiavali
psov”, ktoré sú zároveň vybavené nádobami na odloženie zákaz:
psích exkrementov.
• vypaľovania suchej trávy, porastov kríkov stromov a
Zároveň upozorňujeme, že v zmysle zákona č. 282/2002
spaľovania odpadov,
Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania • fajčenia a používania otvoreného ohňa na miestach
psov a v zmysle VZN mesta Levice č. 62 o niektorých
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
podmienkach držania psov na území mesta Levice a • zakladania ohňa v prírode, na poľnohospodárskych
mestských častí, “ak pes znečistí verejné priestranstvo
pasienkoch a pozemkoch, v lesoch a v ich blízkosti
výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
bezprostredne odstrániť”.
Ing. Rastislav Juhár Uvedené zákazy je potrebné rešpektovať a odpad
prednosta MsÚ Levice likvidovať iným ekologickým spôsobom, ktorý je
uvedený v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v
znení neskorších predpisov.
V prípade spozorovania požiaru je dôležité okamžite
volať na telefónne číslo

Žiadame majiteľov psov,

Hasičskej jednotky Okresného hasičského a
záchranného zboru č. 150
alebo
tiesňového telefónneho čísla Integrovaného
záchranného systému č. 112
V prípade porušenia ustanovení zákona NR SR č.
č.314/2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov upozorňujeme, že okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru, môže fyzickej
osobe uložiť v blokovom konaní pokutu 100 € Eur a v
priestupkovom konaní až do výšky 331 Eur.
Veríme, že nikoho nepoteší pohľad na spálenú a
spustošenú lúku alebo les, a preto svojím zodpovedným
konaním aj vy prispejte 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
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