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Jasličky menia názov

N

ový zákon o sociálnych službách sa dotkol
aj prevádzkovania detských jaslí. Okrem
prevádzkových zmien sa mení aj desaťročia zaužívaný
názov. Cieľom však stále zostáva starostlivosť o našich
najmenších.
Viac na str. 3

Klzisko vynovia z dotácie

M

odernizácia ľadovej plochy a hráčskeho
zázemia prebieha na zimnom štadióne z dotácie
Slovenského zväzu ľadového hokeja. Mantinely,
ochranné sklá aj striedačky sa upravia v priebehu leta.
Viac na str. 3

Žiaci aj cez prázdniny cestujú zadarmo

B

ezplatné cestovanie pre žiakov základných škôl
pokračuje aj cez prázdniny. Projekt spustený v
tomto školskom roku sa osvedčil a preto ho mesto v
spolupráci s dopravnou spoločnosťou rozšírili aj na
obdobie prázdnin.
Viac na str. 3

Nová športová zóna na Vinohradoch otvorená

Prvá etapa výstavby športovo-oddychového areálu na okraji sídliska Vinohrady je ukončená. Nový skatepark a in-line dráha
poteší malých aj veľkých priaznivcov športov na kolieskach.

Viac na str. 2

Projekt „Spoločne sme EÚ“
spojil partnerské mestá
str.2

Lanová dráha oživí
amfiteáter
str.3

Spoznávali náučné
chodníky
str.4

Nové atrakcie v detskom
bazéne
str.6

Do práce najazdili
29 tisíc km
str.7

Pozývame Vás
str.8

2

Novinky z Levickej radnice č. 3 / 2018

SAMOSPRÁVA

,,TOGETHER WE ARE EU – SPOLOČNE SME EURÓPSKA ÚNIA“
projekt, ktorý spojil národy a národnosti

V dňoch od 17. – 20. mája sme v meste privítali 180
účastníkov projektu ,,Together we are EU – Spoločne
sme Európska únia“. Projekt sa konal počas Dní mesta
Levice, v rámci podpory programu Európa pre občanov
2014-2020, a zúčastnilo sa ho 50 účastníkov z mesta Érd
(Maďarsko), 49 účastníkov z mesta Boskovice (Česká
republika), 20 účastníkov z mesta Naměšť na Hané (Česká
republika), 40 účastníkov z mesta Lubaczow (Poľsko),
12 účastníkov z mesta Kretinga (Litva) a 9 účastníkov

z mesta Stopini (Lotyšsko). Delegácie z partnerských
krajín tvorili zástupcovia samosprávy, seniori a mládež,
ktorí predstavili svoje aktivity a diskutovali na spoločné
témy.
Projekt priniesol mestu nové funkčné partnerstvá
so zahraničím a obyvateľom mesta a partnerských
krajín priblížil viac Európsku úniu a výhody plynúce
z občianstva v EÚ. Účastníci projektu sa tak stali
aktívnejšími občanmi, dozvedeli sa viac o tom, ako
funguje Európska únia, rozvinuli tému nacionalizmu,
ktorý rezonuje súčasnou politickou domácou aj
svetovou scénou. Odborníci z jednotlivých oblastí získali
množstvo informácií, inšpirácií a nápadov v oblasti práce
so seniormi, z činnosti mládežníckych parlamentov či z
fungovania grantových schém v jednotlivých mestách.
Nadviazali veľa kontaktov, vďaka ktorým sa bezpochyby
zintenzívni spolupráca a zrealizujú sa ďalšie spoločné
projekty. Účastníci projektového stretnutia najviac ocenili
skutočnosť, že medzinárodná spolupráca sa rozvinula
od spolupráce samospráv k ďalším cieľovým skupinám,
ktorými boli seniori, mladí ľudia i ľudia so zdravotným
postihnutím.
Dôležitým momentom v rámci projektového stretnutia

Nová športová zóna na Vinohradoch
otvorená
Priaznivci športov na kolieskach ako skateboard,
kolieskové korčule, kolobežky či BMX bicyklov sa
môžu tešiť. Na okraji sídliska Vinohrady pribudol
nový športový areál so skateparkom a in-line dráhou.
Skatepark má tvar zrezaného trojuholníka a pozostáva
z jednotlivých na seba nadväzujúcich betónových
prekážok
doplnených
trubkovými
prekážkami.
In-line dráha ohraničuje celý športový areál a je tvorená
zo železobetónu s lešteným povrchom. Šírka jazdnej
plochy in-line dráhy je 3 m. Celkové náklady na
realizáciu sú vo výške cca 120 tis. eur z rozpočtu mesta.
Verejné obstarávanie na realizáciu vyhrala firma Hydro
Gas Manufacture z Ostravy, ktorá sa špecializuje na
výstavbu skateparkov pod značkou Fiveramps. Práce na
výstavbe skateparku a in-line dráhy na Vinohradoch sa
začali v októbri 2017, dokončené boli koncom mája 2018.

V ďalšej fáze sa realizuje verejné osvetlenie, kamerový
systém, výsadba zelene, sú osadené smetné koše aj
tabuľa s prevádzkovým poriadkom. Prevádzkovateľom
športoviska bude Správa športových zariadení Levice.
Slávnostné otvorenie je plánované začiatkom júla,
presný termín v čase uzávierky našich noviniek ešte
nebol stanovený. Výstavba skateparku je prvou fázou
výstavby tzv. Parku pohybu, postupne by mali pribúdať
aj ďalšie prvky podľa spracovanej štúdie (oddychové
zóny, pergoly, detské a workoutové ihrisko...), čím sa
celý priestor zmení na športovo-oddychový areál pre
všetky vekové skupiny. V 2. polovici roku 2018 tu mesto
vybuduje aj parkovisko s celkovým počtom 111 státí.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

bol podpis novej zmluvy o spolupráci s projektovým
partnerom – mestom Lubaczow z Poľska, ktoré sa tak
stalo šiestym družobným mestom mesta Levice.
Veríme, že všetci, ktorí do mesta Levice v rámci projektu
pricestovali, si odniesli nezabudnuteľné zážitky, a
že v takýchto projektoch na posilnenie cezhraničnej
spolupráce budeme spoločne pokračovať aj v budúcnosti.
Mgr. Miroslava Bandová
projektový manažér MsÚ Levice

Mestská športová
olympiáda seniorov 2018
Oznamujeme širokej verejnosti, že mesto Levice
v spolupráci so Správou športových zariadení v
Leviciach pripravuje 3. ročník mestskej športovej
olympiády seniorov, ktorá sa uskutoční dňa
11. septembra 2018 so začiatkom o 9.00 h. Olympiáda
sa bude konať v areáli Správy športovej zariadení v
Leviciach, na futbalovom štadióne a na plavárni, v
prípade nepriaznivého počasia v športovej hale.
Súťažné disciplíny a prihlášky budú zverejnené
na stránke mesta Levice www.levice.sk v priebehu
mesiaca august 2018. Bližšie informácie Vám budú
poskytnuté na Mestskom úrade Levice, 1. poschodie,
č. dv. 50 alebo na telefónnom čísle 036 6350 214.
Tešíme sa na Vašu účasť!

monitorujeme sociálne služby v našom meste
Vážení občania, mesto Levice v súlade so Zákonom o sociálnych službách aktuálne spracováva Komunitný plán sociálnych služieb mesta Levice na roky 2019-2023. Ide
o dôležitý strategický dokument, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných sociálnych služieb pre občanov mesta. Prosíme Vás
o súčinnosť pri monitorovaní potrieb občanov mesta, pretože aj na základe Vašej spätnej väzby samospráva sformuluje svoje zámery a priority pre rozvoj sociálnych
služieb na aktuálne plánovacie obdobie. Vyplnením dotazníka sa zapojíte do procesu komunitného plánovania a prispejete k lepšej budúcnosti občanov mesta v oblasti
poskytovania a zabezpečovania sociálnych služieb.
Do dotazníkového prieskumu je možné zapojiť sa do 3. augusta 2018 elektronickou formou na webovej stránke mesta Levice www.levice.sk alebo si môžete dotazník
prevziať osobne v podateľni MsÚ Levice, resp. na odd. služieb občanom a organizáciám MsÚ Levice. Vyplnené dotazníky prosíme doručiť do podateľne MsÚ Levice.
Odpovede sú anonymné a výsledky prieskumu budú po ukončení prieskumu sprístupnené verejnosti.
Za vyplnenie dotazníka a spoluprácu ďakujeme.
JUDr. Gabriela Andrašková
vedúca odd. služieb občanom MsÚ Levice

samospráva

Čo nám priniesol
„jasličkový zákon“

Novinky z Levickej radnice č. 3 / 2018
Od r. 2017 platí novela zákona 448/2008 o sociálnych
službách, ktorého zmeny sa dotkli aj prevádzkovania
detských jaslí na Pereckej ul. č. 41 v Leviciach. V prvom
rade ide o zmenu názvu a to na „Zariadenie starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa“ dňom zápisu do
registra 30.05.2018.
Cieľom je zosúladenie rodinného a pracovného
života poskytovaním starostlivosti o dieťa
do
konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa dovŕši tri
roky. 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.
Poskytovaná starostlivosť v zariadení je ambulantnou
formou a je rozdelená na odborné činnosti (výchova a
bežné úkony starostlivosti o dieťa) a obslužné činnosti
(stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba
bielizne). V zariadení musia byť splnené požiadavky na
priestorové usporiadanie, funkčné členenie, vybavenie,
prevádzku a režim dňa.

Zbierka školských potrieb
Zunovala sa Vám školská taška alebo sa chcete zbaviť nepotrebných peračníkov či
iných školských potrieb? Namiesto ich vyhodenia do koša môžu poslúžiť ešte niekomu
inému. Ako na to? Mesto Levice organizuje charitatívnu zbierku zameranú na školské
potreby a pomôcky pre deti a rodiny, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi.
Okrem školských tašiek a peračníkov malých žiakov potešia aj písacie potreby
(perá, farbičky, fixky, strúhadlá, gumy), čisté zošity a obaly na knihy, či hygienické
vrecúško (uteráčik, mydlo, vreckovky). Uvítame aj čisté oblečenie a obuv pre dievčatá
aj chlapcov. Všetky Vaše dary pomôžu rodinám, ktoré nemajú dostatok finančných
prostriedkov na nákup nových školských pomôcok.
Príjem vecí sa uskutoční v mesiacoch júl až september 2018 v čase od 9:00 – 14:00 v
kancelárií terénnej sociálnej práce na Poľnej ul. č. 6, 1. poschodie (bývalý Dom služieb).
V prípade potreby volajte na tel. č. 0911 114 109. Ďakujeme!
Organizačný garant: Mgr. Jana Kušnieriková, PhD., terénna sociálna pracovníčka
Mgr. Lucia Klinčoková, terénna pracovníčka

Mobilná letná knižnica
otvára svoje brány

Malá drevená knižnica v parku pri soche M.R.Štefánika už štvrté leto otvára svoje
dvierka pre všetkých okoloidúcich. V zmysle hesla „požičaj, prečítaj a vráť“ si každý
môže vybrať knižku a prečítať buď na čerstvom vzduchu na lavičke v parku alebo si ju
požičať domov. Samozrejme je možné prispieť aj vlastnými knižkami, ktoré sa Vám už
doma zunovali. Jednoducho ich doneste a položte na poličky knižnice.
Knižnica je otvorená denne od 10:00 do 20:00 h až do konca augusta. Veríme, že si
počas pekných letných dní nájdete chvíľku pre seba a v príjemnom prostredí mestského
parku si oddýchnete pri dobrej knižke.
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Do zariadenia sa dieťa prijíma na základe zmluvy o
poskytovaní starostlivosti, ktorá sa uzatvára spôsobom,
ktorý je pre prijímateľa zrozumiteľný. Mesačná úhrada
za poskytovanú starostlivosť v zariadení pozostáva z
mesačného poplatku vo výške 120 € pre dieťa s trvalým
pobytom na území mesta Levice a 170 € za dieťa, ktoré
nemá trvalý pobyt na území mesta Levice. Všeobecne
záväzné nariadenie č.145 o úhradách za služby bolo
schválené Mestským zastupiteľstvom v Leviciach dňa
19.04.2018 a nadobudlo účinnosť 01.06.2018.
Pre realizáciu cieľov je dôležitá stratégia práce, propagácia
jaslí, zviditeľňovanie sa, vytváranie dobrého mena
usporiadaním rôznych podujatí ako deň otvorených
dverí, rodičovské stretnutia , karneval, oslava dňa detí
a Mikuláš.
V prípade záujmu Vám bližšie informácie podá vedúca
zariadenia p. Lukáčiková na telefónnom čísle:
036/62 243 32.
Eva Lukáčiková
vedúca zariadenia

Zimnú sezónu

začnú už s novými mantinelmi
Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Slovenským
zväzom ľadového hokeja (SZĽH) na obdobie roku 2018 bolo mestu Levice odsúhlasené
poskytnutie prostriedkov z finančného príspevku. Prostriedky sa poskytujú „na
Materiálno-technický rozvoj športu“, v sume v celkovej výške 35 000 Eur s termínom
vyčerpania do 31. decembra 2018.
Materiálno-technickým rozvojom sa rozumie kompletná dodávka a montáž mantinelov
a ochranných skiel na jestvujúcej ploche zimného štadióna v Leviciach v súlade s
požiadavkami pravidiel ľadového hokeja. Súčasťou úprav bude aj komplexná výmena
brániek a sietí aj úprava hráčskych striedačiek, trestnej lavice a priestoru časomiery
pri ľadovej ploche. Úpravy na zimných štadiónoch je nevyhnutné vykonať na základe
kontroly štadiónov a v súvislosti so zmenou pravidiel ľadového hokeja (IIHF - 20142018) a následne pravidiel vydaných SZĽH. Modernizáciu ľadovej plochy a hráčskeho
zázemia vykonáva na základe verejného obstarávania spoločnosť HOKEJ-SPORT CZ
s.r.o. z Českej republiky. Predpokladané ukončenie prác je do konca júla 2018.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

V Leviciach budú aj počas prázdnin
cestovať žiaci MHD zadarmo
Letné prázdniny spríjemní žiakom v Leviciach bezplatné cestovanie mestskou
autobusovou dopravou. To im umožní spoločný projekt mesta Levice a spoločnosti
ARRIVA. Cestovať zadarmo aj počas letných prázdnin môžu bez časového
obmedzenia žiaci základných škôl a osemročného gymnázia od prímy po kvartu s
trvalým pobytom v Leviciach.
Vzhľadom na to, že bezplatné cestovanie počas školského roka sa stretlo s veľkým
záujmom, dopravná spoločnosť bude v projekte po dohode s mestom Levice pokračovať
aj v nasledujúcom školskom roku 2018/2019. Náklady na cestovanie školopovinných
detí sú hradené z rozpočtu mesta.
Tým žiakom, ktorí ešte nemajú na svojej čipovej karte nastavené bezplatné cestovanie,
alebo ešte nevlastnia čipovú kartu, ARRIVA odporúča, aby s ňou prišli na autobusovú
stanicu v Leviciach, kde im bezplatné cestovanie nastavia. Okrem vlastníctva čipovej
karty je podmienkou využívania bezplatného cestovania trvalý pobyt v meste Levice
a navštevovanie niektorej z levických základných škôl alebo osemročného gymnázia
(triedy príma, sekunda, tercia a kvarta).

Lanový park na amfiteátri
Poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili prenájom časti pozemku na levickom
amfiteátri spoločnosti SEGOLAND na výstavbu lanového parku. Ide o lanové prvky a
prekážky na drevených stĺpoch doplnené prvkami pre najmenších. Lanový park bude
určený pre všetky vekové kategórie s prvkami odstupňovanými podľa náročnosti a
môže slúžiť ako cieľ školských výletov, firemných akcií, pre mládež aj rodiny s deťmi.
Realizácia týchto aktivít je v súlade so spracovaným zámerom revitalizácie areálu
amfiteátra a prinesie do tohto chátrajúceho priestoru nový život. Aj preto poslanci
takýto zámer privítali a odsúhlasili prenájom pozemku s rozlohou cca 3 800 m2 za
symbolickú cenu 1 €/rok na dobu 10 rokov s predpokladom predĺženia nájmu na
ďalšie roky.
Ing. Adriana Macáková
Mobilná letná knižnica
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Deň rodiny v rozprávkovom lese

školstvo
Kolektív materskej školy na Pereckej ulici č. 41 pripravil na „DEŇ RODINY“ 15.05.2018
rodičom a ich deťom príjemné popoludnie na školskom dvore, ktoré nemohlo byť
zrealizované pre nepriaznivé počasie. Aj keď prvý pokus nevyšiel, predsa sa náhradný
termín dňa 22.05.2018 vydaril. Všetci zamestnanci školy aj za pomoci a ochoty
študentiek Strednej odbornej školy pedagogickej, ktoré v tom čase absolvovali súvislú
pedagogickú prax práve v našej materskej škole, sa zapojili do práce a výsledkom bol
nádherný zážitok pre deti a ich najbližších. „DEŇ RODINY“ sa niesol v zábavnom
rozprávkovom lese, kde sa rôznymi aktivitami prezentovali deti spolu s rodičmi.
Zábavnú atmosféru spríjemňovali tanečné vystúpenia „Mažoretiek“ z našej materskej
školy, ako aj žiačok z V.ZŠ na Saratovskej ulici č. 43 pod vedením pedagogickej
pracovníčky Bc. Lenky Ivaničovej. Rytmická tanečná hudba vyprovokovala k tancu
mnohých prítomných, no najviac deti. Nechýbalo bohaté občerstvenie v podobe
chutných nátierok, ovocia, limonád a iných dobrôt, na ktorých si deti i dospelí
pochutnali. Všetky deti sa cítili byť víťazmi, nakoľko za absolvované disciplíny v
jednotlivých rozprávkových centrách boli odmenené peknými cenami, sladkosťami
a medailami. K príjemnej atmosfére dopomohla bohatá a pestrá výzdoba školského
dvora, ktorá znásobila pocit jedinečnosti. Celé podujatie malo veľký význam. Prispelo
hlavne k utužovaniu rodinných a vzájomných vzťahov. Zároveň pomohlo stráviť
rodičom o čosi viacej času so svojimi deťmi v zábavnej, skvelej a srdečnej atmosfére.
PaedDr. Dana Gunárová
MŠ Perecká 41

V. ZŠ navštívila “Paríž východu” a “Schöner Brunnen - krásnu studňu”
Takýmito prívlastkami sa nazývajú dve metropoly Európy - Budapešť a Viedeň, zámok miest po oboch stranách Dunaja - Budína a Pešti. Pohľad z lode bol naozaj očarujúci a
Schönbrunn, ktoré boli cieľom exkurzie. Tak ako aj po iné roky škola pokračovala v užili sme si prehliadku pamätihodností i z tejto perspektívy.
tradícii spoznávania európskych miest.
Naša cesta ďalej viedla do tržnice s typickými maďarskými výrobkami a predmetmi.
Po celodennom spoznávaní padla vhod chutná večera v maďarskej reštaurácii pri
cimbalovej hudbe.
Na druhý deň sme sa presúvali do Viedne, do letnej rezidencie cisárov a pôvodom
loveckého zámku - do Schönbrunnu. Z významných panovníckych rodín tu bývala
Mária Terézia s rodinou a František I. s manželkou Alžbetou Bavorskou - Sissi. Zámok
obklopuje rozsiahly park, kde je možné navštíviť najstaršiu zoologickú záhradu na
svete, Gloriettu, záhrady, labyrinty, skleníky, botanickú záhradu.
Po prehliadke zámku a záhrad sme navštívili centrum mesta, kde naša prehliadka
pokračovala spoznávaním historického centra.
Ani sme sa nenazdali a dva dni uplynuli ako voda a my sme sa vracali domov plní
dojmov a zážitkov. Svoje dojmy a zážitky zo Schönbrunnských záhrad sa nám obnovili
o niekoľko dní neskôr pri sledovaní programu slovenskej televízie, ktorá vysielala
priamy prenos z koncertu Viedenských filharmonikov - Koncert letnej noci (koncert
svätojánskej noci) priamo zo záhrad. Dospelí i žiaci sa mohli opäť preniesť myšlienkami
na exkurziu, spomínať na miesta, kadiaľ sme chodili a pritom vnímať krásne osvetlený
zámok, záhrady i tóny vážnej hudby.
Naše poďakovanie za túto nezabudnuteľnú exkurziu patrí Amavetu (Asociácii mládeže
pre vedu a techniku) v zastúpení pani Lehotskou, pánovi sprievodcovi Popovičovi
za zaujímavý výklad a sprievodcovské služby i pánovi šoférovi Herdovi za pomoc
a bezpečnú jazdu, našej pani riaditeľke, ktorá každoročne podporuje spoznávanie
Metropola Budapešť je právom považovaná za Paríž východu. Poloha na Dunaji, nových metropol i sama sa ich zúčastňuje, vedúcim exkurzie i pedagogickému dozoru
nádherné stavby, múzeá, divadlo, zelené parky a príjemná atmosféra robia z Budapešti a samozrejme všetkým účastníkom exkurzie - žiakom i dospelým.
jedno z najzaujímavejších miest Európy. I keď za jeden deň sa nedá všetko navštíviť, Dúfam, že nám aj do budúcna zachovajú priazeň a stretneme sa pri spoznávaní ďalších
našu exkurziu sme začali návštevou parlamentu - jedného z národných symbolov miest.
Maďarska, ktorá v nás zanechala nezabudnuteľný dojem. Exkurzia pokračovala Dovidenia pri spoznávaní nových európskych metropol.
plavbou po Dunaji, kde panoráma na brehu Dunaja sa podľa UNESCO zaraďuje do
Mgr. Jarmila Mišíková, účastníčka exkurzie
svetového dedičstva, o čom sme sa sami presvedčili. Budapešť je vlastne spojenie dvoch

Žiaci spoznávali náučné chodníky
V priebehu júna uskutočnil Mestský úrad v Leviciach už 3. ročník zaujímavého projektu
„Spoznávajme náučné chodníky“. Projekt je určený pre základné a stredné školy a jeho
cieľom je aktívne poznávanie prírodných krás a hodnôt na území mesta Levice, a to
prostredníctvom terénnych exkurzií s odborným výkladom. Žiaci a študenti levických
základných a stredných škôl mali možnosť vybrať si z troch ponúkaných alternatív:
Náučný chodník od Kalvárie po Krížny vrch, návšteva travertínovej kopy Vápnik
(Šiklóš) cez Koncovú hôrku a Náučný chodník v Horšianskej doline. Autobusovú
dopravu i občerstvenie pre účastníkov zabezpečoval mestský úrad.
Odborný sprievod na jednotlivých exkurziách vykonával RNDr. Vladimír Smetana,
autor textov i niektorých fotografií na paneloch náučných chodníkov. Pán Smetana už
roky spolupracuje s mestským úradom práve s cieľom bližšie oboznámiť obyvateľov
a návštevníkov nášho mesta s jeho prírodnými zaujímavosťami, ktorých je tu naozaj
dostatok. Pánovi Smetanovi ďakujeme za jeho ústretovosť a ochotu podeliť sa so
študentami s množstvom zaujímavých informácií. Žiaci sa tak pútavou formou okrem
iného dozvedeli o vzácnych živočíchoch, s ktorými sa môžu na vychádzkach stretnúť,
či o tom, z ktorého kríka si môžu odtrhnúť bobuľku a z ktorého radšej nie. Veríme, že si
z exkurzií odniesli množstvo zážitkov a získané vedomosti časom využijú aj pri ďalšej
návšteve niektorého z náučných chodníkov.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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Informatici z dvojky v poľskom Krakowe
s úspešným umiestnením v medzinárodnom a slovenskom hodnotení!

ostatných kategóriách mala škola tiež vysoké hodnotenia.
Ďalším pilierom spolupráce je participácia v súťaži
Scratch Logo Cup, kde žiaci reprezentovali v blokovom
programovaní „lyšiaka“. V Imagine Logo Cup-e (využitie
korytnačej grafiky) sa Jakub Miko z 8.B triedy umiestnil v
slovenskom hodnotení na 6. mieste. V príprave na jazyk
C# sa využíva programovací jazyk Baltie.

Podpora informatiky a informatizácie v Základnej škole,
Ul. sv. Michala 42 v Leviciach prináša zaslúžené ovocie
už druhý školský rok. IT technológie sú dnes súčasťou
každodenného života každého z nás a aj z tohto dôvodu
okrem prírodovedného a jazykového zamerania školy
našla v nej aj informatika svoje miesto. Ovládanie
kancelárskych aplikácií či operačného systému v dnešnej
dobe nie je pokročilá IT zručnosť. Žiaci sa z tohto
dôvodu učia hlbšie chápať procesy, funkcie a algoritmy
jednotlivých programov, a tým sa u nich podporuje
vytváranie vlastných programov, hier či aplikácií.
Dve plne vybavené počítačové učebne s Micro:bit-mi,
triedy s príslušenstvom a tabletová učebňa ponúkajú
predpoklady na to, aby sa učitelia informatiky zamerali
na programovanie v troch jazykoch.
V súťaži Creative Baltie 2017 sa umiestnili s vlastným
programom na premieňanie matematických a
fyzikálnych jednotiek v slovenskom hodnotení na
2. mieste a na medzinárodnej úrovni na 5. mieste.
Využili iniciatívu Hour of code a Code Week na
podporu záujmu o „kódovanie“ už od 2. po 9. ročník.
V rámci spolupráce s Katedrou základov a vyučovania
informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave podporujú v rámci
vyučovacieho procesu súťaž iBobor, kde sa žiačka 2. ZŠ
Natália Lacková z 5.A umiestnila medzi najúspešnejšími
súťažiacimi v kategórii Bobríci (1. – 349. miesto v SR). V

V tomto roku bola 2. ZŠ organizátorom okresného
kola súťaže Baltie 2018 a na krajské kolo do Nitry sa
prebojovalo 12 žiakov od 3. po 9. ročník, kde opäť
obsadili medailové umiestnenia – Patrik Šabík 2. miesto
v kategórii B a Radovan Kósa 4. miesto v kategórii A. Na
medzinárodné finále do Krakowa v Poľsku postupovalo
z každej kategórie 8 najlepších mladých programátorov
z celého Slovenska. Nechýbali medzi nimi v kategórii
A – Radovan Kósa (3.A) a v kategórii C - Patrik Šabík
(7.B) a Filip Štutika (9.B). Od 8. do 10. júna 2018 sa
rozhodovalo o najlepších detských programátoroch,
pričom ich reprezentácia bola na predpokladanej
úrovni. Radovan Kósa sa umiestnil na 3. mieste v SR a
15. mieste v medzinárodnom hodnotení, Patrik Šabík
obsadil 4. miesto v SR a 24. miesto v medzinárodnom
rebríčku a Filip Štutika debutoval na 6. mieste v SR a 28.
mieste v medzinárodnom kole. Okrem súťaženia však
mohli reprezentanti z 2. ZŠ spoznávať multikultúrny
poľský Krakow či navštíviť americkú IT firmu Akamai,
kde si mohli prezrieť serverovne, riešiť IT bezpečnosť,
diskutovať o cloudových riešeniach s IT odborníkmi
a programátormi priamo z praxe, samozrejme, celá
komunikácia bola v anglickom jazyku.
Príprava na súťaže medzinárodného formátu je
motivujúca, ale cesta k nej nie je ľahká. Programovanie
je o hodinách sedenia nad počítačom či tabletom a
riešení cyklov, funkcií či podprogramov. Žiaci 2. ZŠ sa
nehrajú hry, ale hravým spôsobom vyvíjajú niečo nové,
čo ich posúva v dnešnej spoločnosti do vyššieho levelu.
Na vyučovacích hodinách informatiky a záujmovom
vzdelávaní v popoludňajších hodinách pracujú na sebe
a už dnes sa pripravujú na novú výzvu. V novom
školskom roku sa chcú „pustiť“ do najpopulárnejšieho
programovacieho jazyka „Python“, ktorý dnes využívajú
programátori vo firmách ako Facebook, Google či vedci
v CERN-e. Odvážime sa skonštatovať, že sa žiaci 2.ZŠ
na stredných a vysokých školách nestratia a profesijne
sa uplatnia v budúcnosti ako výborní IT odborníci a
programátori.
PaedDr. Peter Varga
ZŠ, Ul. Sv.Michala 42

Sedem farieb dúhy v Grécku
V dňoch 24.mája až 29.mája sa uskutočnilo projektové
stretnutie v rámci projektu Erasmus + v nádhernom
slnečnom Grécku. Hosťujúca krajina privítala šesť
európskych partnerských krajín Bulharsko, Poľsko,
Litvu, Taliansko, Portugalsko a Slovensko. Deti z gréckej
školy nás milo privítali, pripravili nám zaujímavý
program a mali sme možnosť ich navštíviť aj v triedach
počas vyučovania.
Projektové stretnutie bolo zamerané hlavne na to,
aby sme dohodli všetky podrobnosti a detaily našej
spoločnej brožúry s metodickými postupmi ako odučiť
hodnoty, ktoré sú dôležité pre zlepšenie európskeho
povedomia detí a mládeže. Zaujímavá bola aj výučba
nových informačno – technologických postupov, ktoré
majú zjednodušiť našu budúcu spoluprácu. Mali sme priestor a čas aj na spoznávanie krásnych zákutí Grécka a
ochutnávanie gréckej gastronómie. Plní zážitkov a nových skúseností sme sa po týždni vrátili domov a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu.
Mgr. Eva Ginzeryová
koordinátorka projektu
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Štafetový beh
o Pohár primátora
vyhr ali opäť g ymnazisti

80 žiakov levických základných a stredných škôl sa
7. júna zúčastnilo štafetového behu o Pohár primátora
mesta, ktorý už po 21-krát zorganizovala komisia
športu MsZ. Štvorčlenné štafety v troch kategóriách –
mladší žiaci ZŠ, starší žiaci ZŠ a študenti SŠ bežali na
trati Staré Levice (Pivničná ulica) - rekreačné zariadenie
Margita – Ilona. Víťazi získali pohár, diplom, medailu
a voľný vstup do rekreačného zariadenia Margita Ilona s.r.o. v sezóne 2018. Putovný Pohár primátora
mesta, so skoro na sekundu presným časom 00:13:59
ako pred rokom, získalo Gymnázium A. Vrábla.
Víťazné štafetové družstvá

I. kategória - mladší žiaci ZŠ
1. miesto ZŠ Pri Podlužianke 6 v zložení: Martin
Kasala, Radka Repiská, Lukáš Kulčár, Natália
Krajčírová
2. miesto ZŠ Saratovská ul. 85 v zložení: Simona
Laktišová, Miriam Szantóová, Matúš Slaninka, Matúš
Broškovič
3. miesto ZŠ Ul. sv. Michala 42 v zložení: Izabela
Ráczová, Matej Vígľaš, Mário Valkovič, Rebeka
Adamová

II. kategória - starší žiaci ZŠ
1. miesto ZŠ Gyulu Juhásza s vyučovacím jazykom
maďarským v zložení: Alexandra Császárová, Lili
Tóth, Adrián Nagy, Peter Gál
2. miesto ZŠ Pri Podlužianke 6 v zložení: Samuel
Drapák, Jana Škúciová, Martin Grobáž, Veronika
Šebová
3. miesto ZŠ Ul. sv. Michala 42 v zložení: Paulína
Šebová, Hana Tóthová, Patrik Kašo, Peter Flašík

III. kategória - študenti SŠ
1. miesto Gymnázium A. Vrábla v zložení: Jakub
Žlkovan, Marek Janček, Viktória Titková, Ivana
Gólová
2. miesto Katolícka spojená škola sv. Vincenta de
Paul v zložení: Monika Ivanická, Karin Jánošová,
Šimon Herc, Samuel Chorvát
3. miesto Obchodná akadémia v zložení: Dávid
Michalovič, Ema Havranová, Alexandra Onuferová,
Hugo Horka
Srdečne blahoželáme!
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice
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V rámci tohtoročných
Dní mesta Levice bola v
priestoroch
Tekovského
múzea slávnostne odhalená
busta (reliéf) Štefana I.
Koháryho,
významného
protitureckého bojovníka,
ktorý
zahynul
počas
oslobodenia mesta spod
nadvlády Turkov v r. 1664.
Túto udalosť z histórie
mesta dodnes pripomínajú
pamiatky v Leviciach aj
mnohé povesti. Autorom
reliéfu Štefana I. Koháryho
je maďarský sochár Tibor
Túri Török, ktorý umelecké
dielo venoval Tekovskému
múzeu. Socha je vystavená
v stálej expozícii Tekovského múzea venovanej histórii Levického hradu.
Iniciátorom umiestnenia busty Štefana I. Koháryho bol Csaba Tolnai, predseda
Levického okrášľovacieho spolku, ktorý sa pričinil aj o obnovu Koháryho pamätníka
v Leviciach. Ten bol postavený na mieste, kde podľa legendy Štefan Koháry zomrel po
zásahu nepriateľskými guľkami. Jeho mŕtve telo bolo nájdené až v katastri Hronských
Kosíh, kde ho odniesol jeho kôň. Na tom mieste je postavená druhá kaplnka, ktorá je
viditeľná z hlavnej cesty do Tlmáč. Obnova tejto kaplnky je ďalšou výzvou Levického
okrášľovacieho spolku.
Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

Odhalili bustu
Štefana I. Koháryho

V detskom bazéne
nové atrakcie

Pozvánka
na
Kalváriu
V strede leta oslávime 10. výročie obnovy sakrálneho areálu na levickej Kalvárii. Svätou
omšou sa poďakujeme na tomto mieste za Božiu pomoc, sprevádzajúcu úsilie a prácu
mnohých ochotných ľudí, ktorí sa prácou, peniazmi, materiálom, časom i modlitbami
zaslúžili o novú tvár levickej Kalvárie.
V nedeľu 29. júla od 10:30 hodiny tu bude celebrovať slávnostnú ďakovnú svätú omšu
Monsinor Branislav Koppál,generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Teda poslednú
júlovú nedeľu si pripomenieme vybudovanie novej krížovej cesty so 14 kaplnkami a
zakonzervovanie torza kostolíka Povýšenia Sv. Kríža z 18. storočia.
Obnovený sakrálny areál na Kalvárii v Leviciach je prístupný po celý rok každý deň a
na jar je skutočne nádherný. Od mája do konca októbra každú nedeľu od 14:00 do 16:00
hodiny možno tiež obdivovať široké okolie mesta pohľadom z vyhliadkovej veže.
PhDr. Katarína Holbová,
predsedníčka OZ Patrimonium Servandi Levice

Kúpalisko Margita-Ilona je otvorené od začiatku júna.
Novinkou na kúpalisku je zrekonštruovaný bazén pre
deti do 6 rokov. Je tvorený dvomi výškovo rozdelenými
bazénmi zohrievanými solárnymi kolektormi. V prípade
aspoň polojasného počasia dosiahne voda v bazénoch
vďaka kolektorom 30 – 34°C. Bazény sa každý deň
vypúšťajú a ráno sa napúšťajú čistou 25°C teplou
vodou, ktorá sa začína nahrievať cez sekundárny okruh
solárnych kolektorov. Povrch bazénov je vytvorený z
bazénovej fólie. V bazénoch tento rok pribudli nové
atrakcie pre malé ratolesti – žabka, sloník a hrošík, ktoré
najmenším určite spríjemnia pobyt vo vode. Na kúpalisku
ďalej pribudli nové dlažby okolo rekreačného bazéna a v
kempingu 350 m kanalizácie, vďaka ktorej už cisternové
vozidlo nebude „obťažovať“ návštevníkov. Vstupné na
kúpalisko bude počas prázdnin zvýšené o cca 7% oproti
minulému roku. Všetky dôležité informácie nájdete na
vynovenej webstránke kúpaliska www.margita-ilona.sk

LETO NA
KRYTEJ PLAVÁRNI

Ján Lacek Správa športových zariadení Levice oznamuje verejnosti,
Margita-Ilona, s.r.o. že krytá plaváreň bude počas leta od 1. 7. 2018 do 2. 9.
2018 otvorená nasledovne:

BEACH VOLEJBAL V AREÁLI SŠZ LEVICE
Aj počas tohto leta môžu priaznivci plážového volejbalu využívať dve plážové volejbalové ihriská. Nachádzajú
sa v blízkosti telocvične T-18 a zimného štadióna.
Plážové ihriská slúžia športovej aj rekreačnej verejnosti. Prenájom je realizovaný formou predbežných požiadaviek
na Správe športových zaradení. Informácie o prenájme poskytujeme na telefónnom čísle 036/6316 663. Vstupné
na jeden kurt je 6,00 €/hod.

REGENERAČNO-RELAXAČNÉ CENTRUM
počas letných prázdnin
Pondelok

od 13:00 do 21:00 h.

Utorok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Streda

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Štvrtok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Piatok

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Sobota

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

Nedeľa

od 9:00 do 12:00 h.

od 13:00 do 21:00 h.

V stredu bude detský bazén otvorený až od 10:00 hod.
V plaveckom bazéne budú v pondelok až piatok od
9:00 do 10:00 hod. voľné 2 plavecké dráhy.

-----

13:00 – 20:45 hod.

Muži

Sanárium

VSTUPNÉ

Utorok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Ženy

Sanárium

pre 1 dospelú osobu

Streda

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sauna

Štvrtok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

ženy

Sauna

Piatok

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Muži

Sauna

Sobota

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sanárium

Nedeľa

10:00 – 12:00 hod.

13:00 – 20:45 hod.

Zmiešaná

Sanárium

vstupné na 2 hod. do 15:00
vstupné na 2 hod. od 15:00
prekročenie za každých
30 min. navyše
vírivá vaňa celotelová
(20 min. / osoba)
uzavretá skupina 1 hod.

-----

Pondelok

4,50 €
6,00 €
2,00 €
2,00 €
40,00 €

Pre deti do 15 rokov platí
polovičné vstupné.

Cez letné prázdniny bude na krytej plavárni platiť
vstupné po dobu troch hodín a zároveň sa nemusia
používať plavecké čiapky.
V letnom období je možné využívať terasu a trávnatú
plochu vedľa plavárne.
VSTUPNÉ
DOSPELÍ				
2,00 €
DETI do 15 rokov		
1,20 €
DOSPELÍ nad 60 rokov
1,20 €
(V cene je zahrnutý aj poplatok za použitie šatníkovej
skrinky).

rôzne
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Levičania do práce najazdili vyše 29 tisíc km
V kategórii JEDNOTLIVCI
Svoje prvenstvo z predchádzajúcich rokov v tejto kategórii už po piatykrát obhájil
Imrich Meszaros z tímu Camfil bike team 1 s 1 225 najazdenými kilometrami. 2. miesto
získal Peter Brachna z tímu PCG1 s 1 060 najazdenými kilometrami a na 3. mieste sa
umiestnil Robert Peseky z tímu Camfil bike team 1 s 977 kilometrami.

Do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli, ktorú vyhlásilo Ministerstvo
dopravy, sa zapojilo už po piaty-krát aj mesto Levice. Vďaka celoslovenskej
kampani bicyklovalo v máji do práce a z práce v našom meste 202 ľudí zo 16-tich
firiem, spoločností a organizácií. Spolu vytvorili 58 tímov, ktoré za mesiac spolu
najazdili 29 912 km a zabezpečili tým pre Levice opäť vynikajúce umiestnenie v
celoslovenskom hodnotení. Mesto Levice obhájilo svoje umiestnenie v prvej
desiatke z 82 prihlásených samospráv v tesnom závese za najväčšími slovenskými
mestami.
Súťaž sa stretla u zamestnancov levických firiem a organizácií so záujmom, o čom
svedčí rok čo rok sa zvyšujúci počet účastníkov a zapojených firiem. Počet súťažiacich
tímov a účastníkov je v tomto roku oproti prvému ročníku až štvornásobný, pridávajú
sa nové firmy ale aj nové tímy z už v predchádzajúcich rokoch zapojených firiem.
Účastníci a víťazi súťaže v rámci Levíc boli ocenení dňa 13.6.2018 na Mestskom úrade
v Leviciach. Za svoju snahu získali pekné ceny.
V kategórii TÍMY sa podľa počtu najazdených kilometrov na prvých troch víťazných
priečkach umiestnili:
1. miesto: tím Camfil bike team 1 (Camfil, s.r.o.) s počtom 2 866 km v zložení Jozef
Frajka, Imrich Meszaros, Martin Hricko, Robert Peseky.
2. miesto: tím PCG1 (ZF Slovakia, a.s.) s počtom 2 367 km v zložení Pavol Brachna,
Peter Brachna, Vladimír Štrbka, Tomáš Kúdela.
3. miesto: tím MDCV-1605 (Slovenské elektrárne, a.s., AE Mochovce) s počtom 1 513
km v zložení Peter Dioszegi, Ladislav Mácsai, Jozef Cahel, Marián Vörösmarty.

Stlač odpad,

ušetríš viac ako si myslíš

Výzva

Neviete čo s voľným časom počas
letných prázdnin a máte radi
štvornohých miláčikov? Spojte príjemné s užitočným!
Privítame záujemcov o venčenie
našich psíkov, ktorí trávia svoj
život v klietkach v útulku. Malá
prechádzka,
pohladenie
či
vyčesanie srsti ich nielen poteší,
ale im aj veľmi pomôže. Venčiť
psíkov môžete v pondelok až piatok
od 10:00 do 13:00 h a cez víkendy a
sviatky od 10:00 do 12:00 h. Zároveň
privítame akúkoľvek formu podpory, deky či matrace
pre psíkov. Informácie nájdete na našej webstránke
www.utulok-levice.sk a na našom FB. Tešíme sa na Vás !

V tretej hodnotenej kategórii SPOLOČNOSŤ S NAJVIAC NAJAZDENÝMI
KILOMETRAMI NA BICYKLI sa:
na 1. mieste umiestnila spoločnosť ZF Slovakia, a.s., za ktorej víťazné umiestnenie
bicyklovalo 23 tímov a 85 zamestnancov s 10 766 kilometrami,
na 2. mieste sa umiestnila spoločnosť Camfil s.r.o., ktorej 11 tímov a 42 bicyklujúcich
účastníkov najazdilo spolu 8 274 km,
na 3. mieste spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s., ktorej 2 tímy so 7 členmi najazdili
spolu 2 946 km.
Najväčší počet účastníkov v rámci jednej firmy sa aj v tomto roku zapojil zo spoločnosti
ZF Slovakia, a.s., a to až 85. V celoslovenskom hodnotení zamestnávateľov s najväčším
počtom účastníkov sa táto spoločnosť umiestnila na fantastickom 10. mieste z 1 349
zapojených firiem. V prvej 50-tke tohto rebríčka sa z levických účastníkov umiestnila
aj Slovenská pošta na 23 mieste a spoločnosť Camfil a to na 33. mieste. Samozrejme
pri celoslovenskom hodnotení sa počítajú všetky tímy spoločností v rámci celého
Slovenska.
Z celoslovenského hľadiska do práce na bicykli jazdilo na Slovensku 11 061 súťažiacich
v 3 332 tímoch (v r. 2017 bolo 8 531 súťažiacich v 2 566 tímoch). Na dvoch kolesách
najazdili neuveriteľných až 1 397 448,72 kilometrov.
Samosprávy s najvyšším počtom najazdených kilometrov:
1. Bratislava

447 963,92

2. Martin

104 373,50

3. Trenčín

91 697,26

4. Žilina

66 870,60

5. Trnava

58 606,42

6. Banská Bystrica

56 374,19

7. Košice

50 053,32

8. Liptovský Mikuláš

49 178,04

9. Levice

29 912,25

10. Galanta

29 892,00

Blahoželáme víťazom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do kampane zapojili.

Prečo by som mal stlačiť PET fľašu, kartón či plechovku
predtým, než ju hodím do zbernej nádoby? Môže sa
zdať, že zberná nádoba je dostatočne veľká na to, aby
pojala PET fľašu, kartón či plechovku aj bez toho, aby
ju musel človek stláčať. Je síce pravda, že väčšina z
nich má malú hmotnosť, ale zato veľký objem, najmä
PET fľaše. Napríklad nestlačené PET fľaše v zberných
nádobách zbytočne zaberajú veľa miesta a v konečnom
dôsledku zberová spoločnosť odváža vzduch. Rovnako
to platí aj pre kartón či plechovky. Preto je veľmi dôležité
obal jednoducho stlačiť. V prípade, že je to pre niekoho
namáhavé, môže obal položiť na zem a pristúpiť ho.
Prešľapávanie, stláčanie a skrúcanie týchto obalov je
preto veľmi dôležité.
Takýmto postupom sa do kontajnerov vojde približne

Ing. Adriana Macáková
ref. vzťahov s verejnosťou MsÚ Levice

4-krát viac zmenšených odpadov. Napríklad do nádoby
o objeme 1 100 l sa zmestí približne 733 stlačených 1,5
litrových PET fliaš. Ak by sme ich do nádoby hádzali
nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200. S
tým súvisí i ďalšia vec. Čím viac sa PET fliaš, kartónov či
plechoviek zmestí do nádoby, tým viac sa zníži interval
zvozu zberných nádob a ušetrí sa na prepravných
nákladoch. Zmenšenie obalov pomáha aj pri ich
jednoduchšej manipulácii a následnej recyklácii, čím
sa znova znižujú náklady. A častokrát to môže byť aj
niekoľko desaťtisíc eur za rok. Preto nezabúdajme šetriť
i takýmto spôsobom naše životné prostredie.
Viac nápadov a rád ako správne separovať nájdete na
www.triedime.sk

Dar pre útulok Šťastný domov
Show CLOTH, ktorá sa uskutočnila koncom apríla vďaka
poslancom Mestského parlamentu mládeže (MsPM) a
voľnočasovým klubom z Levíc, nebola len vydareným
kultúrnym podujatím, ale mala aj charitatívny cieľ.

Predajom suvenírov počas predstavenia bola vyzbieraná
suma vo výške 122 Eur, ktorú odovzdali členovia MsPM
levickému útulku Šťastný domov. Ďakujeme všetkým,
ktorí kúpou suvenírov prispeli!
Matúš Svitok
MsPM
Útulok Šťastný domov
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