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KATOLÍCKA SPOJENÁ ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL LEVICE

Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul Levice se nachází v Saratovské ulici č. 87 ve
slovenském městě Levice. Škola je situovaná na sídlišti Levice – Rybníky. Jejím
zřizovatelem je Římskokatolická církev, biskupství Banská Bystrica.
Naše Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul je součástí komplexu škol poskytujících
předškolní, základní a středoškolské vzdělání. Významnou součástí je také Centrum
volného času v prostorách naší školy. Více než 100 dětí navštěvuje mateřskou školku, 272
základní školu, 100 dětí gymnázium a 256 dětí se účastní mimoškolských aktivit
organizovaných Centrem volného času.
Škola plní svoje poslaní vzdělávat žáky a studenty ve smyslu křesťanské víry.
Učitelé se snaží pracovat se svými studenty tak, aby žáci získali různé zručnosti, zvýšili si
svoje intelektuální schopnosti, získali dobré mravy a společenské postoje. Snažíme se jim
vštípit vše, co by mohlo pomoci rozvíjet jejich osobnost, a umožnit jim začlenit se do
společnosti.
Jsme hrdí na kvalitu výuky cizích jazyků, využívaní moderních technologií a duchovní
pomoc pro naše studenty. Vynikáme v organizovaní mimoškolních aktivit, jako jsou výlety,
sociální aktivity a sportovní klání. Získali sme řadu ocenění v různých oblastech našeho
vzdělávacího programu.
Hlavní doménou naší školy:
- Individuální přístup, rodinné prostředí
- Nové způsoby učení pomocí IT
- Úspěšné evropské projekty (Comenius, eTwinning, Erasmus +, Euroscola)
- Nejlepší výsledky ve sportovních soutěžích v rámci našeho regionu ( triatlon, fotbal,
basketbal, florbal atd.)
- Cestovaní, výlety, poznávání dalších evropských zemí

REGION TEKOV
Tekov je region plný tradic.
Má bohatou historii a dnes si ji připomíname na tradičních lidových jarmarcích.
Můžeme tu vidět tradiční kostýmy – tekovské kroje. Tekovský region je známý také svými
vinohrady. V průběhu roku se zde organizují různá tradičních setkání.
Můžeme například zmínit veletrhy (jarmarky) v Levicích nebo v Nové Dedine. Ve
Starém Tekově se koná každoročně na břehu řeky Hron rekonstrukce bojů druhé světové
války. Starý Tekov byl v minulosti důležitější než Levice. Bylo to župní provinční město –
mělo dřevěný hrad, který byl po napadaní Tatarů vypálený.

LEVICKÝ HRAD
Levický hrad byl postavený ve druhé polovině 13. století. Hrad měl strážní funkci.
Ve 14. století byl součástí panství Matúše Čáka. Roku 1434 byl hrad vypálený, ale později
byl obnovený. Od roku 1529 je pod Tekovskou správou. V roku 1663 byl dobytý Turky.
Vojenský velitel L. de Souches je vyhnal z hradu. V letech 1702 až 1709 byla dokončená
likvidace hradu Rákocziho vojskem. V blízkosti hlavního hradu je renesanční zámek, který
postavil v roku 1571 kapitán Štefan Dobó. Dnes místnosti hradu slouží jako prostory
Tekovského muzea. Původní gotický hrad zůstal v ruinách, které se zachovaly v minulém
století. Úplně zachovaná zůstala jen gotická kruhová bašta, která nyní slouží jako čajovna..

LEVICKÁ KALVÁRIE
Kalvárii nalezneme na malém kopci na severní straně města. Pravděpodobně už od
počátku 18. století zde stála Kaple Povýšení sv. kříže obehnaná zdí, ve které byly tři
kamenné kříže a dřevěná zvonice. Okolo roku 1800 dostala kaple podobu kostelíka.
V 19. století pravděpodobně přibylo pět samostatných zastavení. Historii připomíná
současným návštěvníkům Kalvárie také památný kámen při vstupu do obnovovaného
areálu. Až do druhé světové války byla levická Kalvárie v zachovalém stavu. Začátek jejího
konce nastal po osvbozujících bojích v závěru války, kdy byla hodně zdevastovaná.
Po válce používali obyvatelé zdivo z poškozených objektů jako stavební materiál na
opravu svých domů. Zůstaly pouze malé zbytky zdí kostelíka a ohrady. Na pozůstatcích
někdejší Kalvárie vyrostla Kalvárie nová. Revitalizaci levické Kalvárie zabezpečilo
Občanské sdružení Patrimonium servandi. Bylo postaveno 14 Kapliček Křížové cesty a
opraveno torzo historického kostelíka Povýšení sv. Kříže z 18. století.
V roce 2010 byl na vrchol věže Kalvárie připevněný 7 metrů vysoký kovový kříž.

LEVICKÉ RYBNÍKY
Levické rybníky podél kanálu Perec byly vyhlášené za chráněné území v roce 1974.
Areál má rozlohu 91,83 ha a přímo navazuje na zástavbu města Levice. Tato významná
lokalita ptactva byla vybudovaná v letech 1950-1956 jako soustava umělých rybníků.
Geologický podklad tvoří aluviální náplavy řeky Hron (štěrky a písek). Břehy rybníků jsou
lemované porostmi olší, topolů a vrb. V porostech vodní vegetace je nejvíce zastoupený
orobinec úzkolistý, kyprej vrbice, šmel okoličnatý, zevar vzpřímený. Tyto porosty vodní
vegetace poskytují dobrou ochranu vodnímu ptactvu, které tu žije po celý rok nebo se tu
zdržuje v čase migrace.

VINAŘSTVÍ V TEKOVĚ
Tekov je severní hranice vinařství ve Střední Evropě. Tato oblast má bohatou
historii. Více než 1000 let produkuje rozličné druhy vína. Při výrobě vína se často
zachovává tradice a nevyužívají se skoro žádné chemikálie. Tekov má úžasné podmínky pro
pěstování vína. Pěstují se především červené a bílé hrozny, protože se tu nachází ideální
sopečná půda. Tekovský region je též známý svojí krásou a pokojem.

PUKANEC
Obec se nachází na úpatí Štiavnických vrchů. V minulosti to bylo jedno z devíti
královských hornických měst, kde se těžilo stříbro a jiné drahé kovy. Ve středověku se tu
nacházely též lokality těžby ametystu.
V Pukanci – v bývalém svobodném královském, hornickém a řemeslnickém městě - můžete
navštívit římskokatolický kostel sv. Mikuláše, evangelický kostel nebo muzeum řemesel a
obchodu. Zachované městské hradby a sousoší Nejsvětější Trojice jistě také neuniknou Vaší
pozornosti. V obci se organizují každoroční Pukanské řemeselnické trhy, které se konají
vždy během prvního červencového víkendu. Návštevníci mají možnost obdivovat
řemeselníky, vyzkoušet místní speciality a relaxovat při sledování různých kulturních
programů.

TEKOVSKÝ KROJ
Tekovský lidový kroj je charakteristický především pro svůj zdobený čepec a je
považovaný za jeden z nejkrásnějších slovenských lidových krojů. Čepec nosí pouze vdané
ženy. Je krajkový, ozdobený stuhami a perlami, nebo může být pouze obyčejný s bílou
krajkou. Svobodné dívky nosí v copech stuhy. Mužský kroj má tři části. První je jednoduchá
bílá košile s množstvím barevných výšivek. Druhou a třetí častí jsou nohavice a vesta
vyrobená z modré látky. Na hlavě nosí muži černý klobouk. Ženy i muži si obouvají černé
kožené boty.

ŘEKA HRON
Hron je naše druhá nejdelší řeka. Délka Hronu je 298 km. Nejdůležitějšími přítoky
jsou Černý Hron a Slatina. Hron je důležitý pro rybolov. Je ho možné splouvat na člunech.
Pramení pod vrchom Kráľová hoľa v nadmořské výšce 980 metrů nad mořem. Přímo na
břehu se nachází mnoho historických památek. V blízkosti řeky jsou louky a lesy ideální pro
rekreaci. Císař Markus Aurelius napsal u řeky Hron knihu nazvanou ,,Hovory k sobě
samému" .

TYPICKÁ SLOVENSKÁ JÍDLA
Typickým slovenským jídlem jsou bryndzové halušky. Připravují se z brambor,
ovčího sýra a můžeme je posypat vyškvařenou slaninou. Dalším typickým slovenským
jídlem jsou pirohy. Připravují se z brambor. Můžete je naplnit bryndzou a ovčím sýrem.
Někteří lidé mají rádi další typické slovenské jídlo a to jsou „makové rezance“. Náš tradiční
keksík je Horalka. Můžete si je koupit v každém obchodě na Slovensku. A poslední je
pečená kachna s lokšemi.

BANSKÁ ŠTIAVNICA
• Střelný prach poprvé na světě
Znali ho už ve starověké Číně, ale pro mírové účely se prvně používal jen ve Štiavnici.
Sopečnou erupcí vznikla před 15 miliony let štiavnická kaldera nebo kráter v průměru asi
25 kilometrů, a je tak jedním z největšších ve střední Evropě.
• Podzemí jako ementál
Podzemní město je díky těžební činnosti provrtané jako Emmental. Téměř v každém domě
najdete vchod do tunelu.
• Nejbohatší zdroj strříbra a zlata v Evropě
Banská Štiavnica byla dlouhodobě nejbohatším zdrojem stříbra a zlata v Evropě.
V Štiavnickém kraji se těžilo okolo 250 tun zlata a celkom 4 a půl milionů tun stříbra.
• První hornická univerzita na světě
Štiavnica byla v té době nejdynamičtější evropskou vědeckou laboratoří, proto tu byla
postavená první hornická univerzita na světě. Okolo Banskej univerzity se nachází
okouzloující botanická zahrada se sekvojemi a japonským cedrem.
• Kalvárie Banské Štiavnice
Unikátný komplex náboženských budov, který se nachází na kopci sopečného původu
nazvaný "Scharfenberg" je Kalvária. Je vzdálená jen 45 minut chůze od centra města. Jsou
to nejkrásnější barokní budovy ve střední Evropě.
• První světový vědecký kongres
Uskutečnil se v Banské Štiavnici v 19. století. Setkali se tu osobnosti jako např. vynálezce
parního motoru James Watt a Johann Wolfgang Goethe a další osobnosti evropské vědy a
kultury. Kongres pravděpodobně organizoval Ignác Born.
• Šachty pro každého
V současnosti můžete navštívit několik šacht v Banské Štiavnici. Šachta Michal je
vhodným tunelem, protože její délka je pouze 75 metrů a každý ji může projít do 5 minut.
• Sitnianské legendy podobné Pánu prstenů
Zkušený turista
výlet na Sitno /
horu
vrchů
s
zde fascinující
se o mýtech a
podobných

se bude tešit na
1009 m/, nejvyšší
Štiavnických
ruinami. Najdete
výhled a dozvíte
legendách
Pánu prstenů.

PAMÄTNÍK NA VRCHU VÁPNIK ( ŠIKLÓŠ )
Toto památné místo se nachází 4 km od města Levice (směr na obec Mýtne Ludany)
na vrchu Vápnik (274 m n. m.), kde byla v minulosti pozorovatelna maršála Malinovského,
velitele II. ukrajinské frony, který z tohoto města vedl vojenské operace na jižním Pohroní
od 20. prosince do 25. března 1945. Nachází se zde betonový památník s rozhladnou.
Vrch představuje vrchol travertínové kupy, kde se donedávna kromě travertinu
získavala také ušlechtilá překrystalizovaná odrůda označovaná jako „levický zlatý onyx“.
Díky své kráse se považuje za evropský unikát a je jedním z nejdražších zpracovávaných
kamenů vůbec.

BRHLOVCE
Starobylá obec leží v kotlině obklopené mírnými svahy, které patří k jižnímu úpatí
Štiavnického pohoří. Nachází se15 km východně od města Levice. V údolí obce pramení
potok Búr. Tvářnosť okolí obce zformovala sopečná činnost třetihor, jejímž důkazem jsou
zdejší lokality pórovitých andezitových tufů a tufitov.

Známým a vyhledávaným místem pro domácí a zahraniční turisty se Brhlovce staly
díky skalním obydlím, vytesaným do lehce zpracovatelného tufu a tufitu v místní části
známé pod názvem "Šurda", kde celá ulice s obytnými a hospodářskými prostorami
vytesanými ve skále byla v roce 1983 vyhlášená za památkovou rezervaci lidové
architektury. Skalní obydlí stavení č.142 obdržela mezinárodní ocenění za záchranu a
restauraci architektonické památky Europa Nostra 1993. Podle místních tradicí mají prý
skalní prostory na bydlení svůj původ jako způsob ochrany před Turky v 16. a 17. století.
Jisté je však, že Matěj Bel je zmiňuje ve svém díle "Notitia Hungariae novae historico
geographica divisie in parks quatuor" z roku 1742.

