


Štefan Dobó je významnou historickou postavou 
nielen mesta Levice, ale aj  dejín strednej Európy. 
Preslávil sa obranou hradu Eger (Jáger) kde sa mu 
podarilo zastaviť postup Osmanskej armády. Stal sa 
hrdinom, ktorého meno je viac známe za hranicami 
ako u nás. Chceme Dobóa predstaviť aj ako 
Tekovského župana, kapitána Levického hradu a 
majiteľa Levického hradného panstva.

Rok s Dobóom v Leviciach
Program podujatia

24. apríla o 14:00
Komentovaná prehliadka po hradbách mesta, na miestach, kde stálo historic-
ké opevnenie mesta.
 Miesto stretnutia : Synagóga v Leviciach
 Organizátor : OOCR Tekov, LOS Levice, Tekovské múzeum 
 v Leviciach

14. mája o 21:00
Noc múzeí a galérií premiéra krátkeho filmu o hradných strašidlách.
 Miesto : amfiteáter Levického hradu
 Organizátor : Tekovské múzeum v Leviciach, Teáter komika

15. mája o 14:00 
Komentovaná prechádzka po stopách Turkov v Leviciah v rámci dní mesta.
 Miesto stretnutia : Námestie E.M. Šoltésovej
 Organizátor : OOCR Tekov, LOS Levice, Tekovské múzeum v 

Leviciach

Dni mesta Levice 2022 13.mája - 22.mája
Odhalenie reliéfu Štefana Dobóa.
 Miesto : centrum mesta
 Organizátor : LOS Levice, mesto Levice a MSKS

17.máj 
Deň Štefana Dobóa v Kontaktcafe. 
 Miesto : Kontaktcafe
 Organizátor : Mládežnícke centrum Kontakt a Tekovské múzeum v  

Leviciach

26. mája o 17:00 
Cyklus prednášok miestnej histórie Spomienka 450. výročie úmrtia Štefana 
Dobóa, prednáša miestna historička Margaréta Nováková (prednáška odznie 
v maďarskom jazyku).
 Miesto : Dom Reviczky Ház
 Organizátor : Združenie Reviczky Társulás

11. jún
Levické hradné slávnosti 2022, v znamení boja s Osmanskou ríšou a 
osobnosťou Štefana Dobóa.
 Miesto : areál Levického hradu
 Organizátor : MSKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach

1. júl - 27. november
Otvorenie výstavy 1. júla-17:00 Stephanus Dobo de Ruzka, výstava venovaná 
450. výročiu úmrtia kapitána Levického hradu, Tekovského župana, bojovníka 
proti Osmanskej ríši. 
Sprievodné aktivity : komentovaná prehliadka, detská dielňa a prezentácia 
dobovej výzbroje.
 Miesto : areál Levického hradu
 Organizátor : MSKS Levice a Tekovské múzeum v Leviciach

September
Prednáška Miroslava Eliáša o Štefanovi Dobóovi a obrane banských miest. 
Prednáška je určená pre širokú verejnosť.
 Miesto : Kapitánska budova (na hrade) - Koncertná sála
 Organizátor : Tekovské múzeum v Leviciach a Mestské múzem v 

Šuranoch

 

Akcie sa budú konať podľa aktuálnej pandemickej situácie.
Aktualizované informácie o podujatiach môžete sledovať na stránkach : 
www.muzeumlevice.sk, regiontekov.info, los-levice.sk
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