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EDITORIAL
Vážení čitatelia,

je nám veľkým potešením, že i napriek komplikovanej situácii spôsobenej 
pandémiou COVID – 19 sme mohli pre vás pripraviť a vydať 12. číslo Acta Musei 
Tekovensis Levice. Aj tentokrát vám v našom zborníku ponúkame veľa zaujímavých 
štúdií, článkov a informácií z oblasti prírodných i spoločenských vied. Dva botanické 
príspevky sú venované flóre juhozápadného výbežku Štiavnických vrchov. Prvý 
z nich dokumentuje floristicky hodnotné lokality v masíve vrchu Varta – 617 m 

trpiace však nadmernými stavmi poľovnej zveri, druhý sumarizuje doterajšie poznatky 
o rastlinstve významnej prírodnej rezervácie Krivín nachádzajúcej sa bezprostredne 
nad tokom Hrona.

Záujemcov o hydrobiológiu i širšiu ochranársku verejnosť určite poteší článok 
o šidielku ozdobnom, ktoré patrí podľa príslušných smerníc k druhom európskeho 
významu. Príspevok o čmeľoch okolia Čankova nadväzuje na článok o flóre tohto 
zaujímavého územia, zverejnený v 10. čísle zborníka. Pokračujeme i v publikovaní vý-

sledkov výskumu motýľov v záhradkárskej osade Kvitnúci ostrov v Nových Zámkoch. 
Rozsiahla štúdia o blanokrídlovcoch je venovaná výsledkom výskumu širokého kolek-

tívu špecialistov, ktorý vykonali na vybraných lokalitách v Malých Karpatoch. Celko-

ve tam zaznamenali 754 druhov z tejto mimoriadne významnej skupiny hmyzu. Až 21 
druhov nebolo zo Slovenska doposiaľ známych a ide o prvé nálezy na našom území.

Čitateľov uprednostňujúcich regionálnu históriu určite upúta článok o protiturec-

kej hláske na Kramárskom vrchu v katastrálnom území Bátoviec či o histórii poštovej 
a prepriahacej stanice na Štampochu. Osobitný príspevok je venovaný najstaršiemu 
synovi Janka Kráľa, Vladimírovi Všeslavovi Kráľovi.

Vojtech Laufer – Lévavári zohral významnú úlohu v kultúrnom a spoločenskom 
živote Levíc. Článok o tejto nevšednej osobnosti určite upúta každého záujemcu o his-

tóriu nášho mesta. Samostatný príspevok pojednáva o pravosti bronzového medailónu 
Marka Aurélia, ktorý sa nachádza v zbierkach Tekovského múzea. V aktuálnych 
informáciách sa tentokrát venujeme zaujímavým druhom našej flóry a fauny, ktoré 
sa vyskytujú v Leviciach a okolí. Nezabudli sme samozrejme ani na spoločenskú 
kroniku, na životné jubileá jednotlivých osobností a na krátku spomienku na tých, 
ktorí nás nedávno opustili.

Ďakujeme vám za vašu priazeň, ktorá nás motivuje k ďalšiemu skvalitňovaniu 
publikačných a edičných aktivít Tekovského múzea v Leviciach.

RNDr. Vladimír Smetana


