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EDITORIAL
Vážení čitatelia,

dostávate do rúk desiate, jubilejné číslo zborníka Tekovského múzea v Leviciach. 
Pripravili sme v ňom pre vás množstvo zaujímavých štúdií, článkov a informácií 
z oblasti prírodných  i spoločenských vied. Už prvá štúdia prináša cenné poznatky 
o mimoriadne bohatej flóre v južnej časti katastrálneho územia obce Čankov, dnes 
miestnej časti Levíc. Autori tu na pomerne malom území zaznamenali až 373 druhov 
cievnatých rastlín. Ďalším botanickým príspevkom je článok o rastlinstve travertíno-

vých kôp v okolí Santovky.

Záujemcom o hydrobiológiu je určený článok o vážkach na strednom a dolnom 
toku Ipľa. Dva entomologické príspevky sú venované motýľom. Už tradične sú v na-

šom zborníku publikované výsledky štúdia motýľov v záhradkárskej osade Kvitnúci 
ostrov v Nových Zámkoch, v tomto čísle o druhoch z hospodársky významnej čeľade 
obaľovačovitých. Nemenej zaujímavý je príspevok o nových nálezoch invázneho 
škodcu vijačky krušpánovej v Podunajskej pahorkatine a v pohorí Tribeč.

V roku 2014 sa v Leviciach konalo 10. stretnutie vedeckej konferencie „Blano-

křídlí v českých zemích a na Slovensku“. Počas výskumnej činnosti na vybraných 
lokalitách autori zaznamenali 253 druhov blanokrídlovcov. Dvanásť z nich bolo 
na území Slovenska zistených po prvý krát.

Záujemcov o regionálnu históriu určite potešia štúdie o stavebnom vývoji kostola 
v Juri nad Hronom, o pamiatkach na Štefana Koháryho i o fotografoch v Leviciach 

zo staršieho obdobia rozvoja tejto profesie. Rozsiahla práca je venovaná početným 
sakrálnym pamiatkam v katastrálnom území obce Nová Dedina. Medzi najcennejšie 

zbierkové predmety v Tekovskom múzeu patria historické medirytiny zo 17. storočia, 
ktorými sa zaoberá samostatný príspevok. Osobitné príspevky sú venované tiež židov-

skej komunite v Leviciach a obrazu Ladislava Mednyánszkeho Za frontom.

V 10. čísle nášho zborníka sme pre vás pripravili aj zaujímavú novinku. Je ňou blok 
krátkych článkov, nazvaný „Aktuálne informácie“. Uverejňujeme v ňom príspevky o 
obraze „Dáma s motýľom“ od Štefana Nécseyho, o výskyte vzácneho druhu žihadlov-

ky, hrabavky škvrnitej a užovky stromovej v Leviciach i o aktuálnom stave požiarneho 
zabezpečenia kultúrnych pamiatok v regióne. Nezabudli sme ani na významné životné 
jubileá osobností, ktoré si pripomíname v záverečnom bloku.

Ďakujeme vám za vašu priazeň, ktorá prispieva k ďalšiemu skvalitňovaniu publi-
kačných a edičných aktivít Tekovského múzea v Leviciach.
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