
ZOZNAM FOTOGRAFIÍ 

 
 1. Panoráma Bátoviec z juhozápadu, od Levíc 
 2. Pohľad z juhovýchodu 
 3. Južný pohľad od riečky Sikenica, vpravo r.k. kostol, v pozadí veža evanjelického kostola 
 4. Pohľad z veže ev.a.v. kostola smerom juhovýchodným, vľavo ulica Majhíbel, r.k. kostol,   
     vpravo dominuje v zástavbe kúria „Schneideriana“ 
 5. Južný pohľad na terénnu konfiguráciu – zvyšky zemného valu 
 6. Bývala ul. Kotrgas, pohľad z juhu na objekt č. 318 
 7.Terénna konfigurácia predpokladaného valu a vodnej priekopy so zvyškami  
     hospodárskych    objektov 
 8. Vstup do obce od Levíc 
 9. Levická ulica 
10. Námestie M. R. Štefánika, v strede záberu súsošie sv. Trojice 
11. Námestie s objektom bývalého notariátu 
12. Pohľad z veže ev. a.v. kostola smerom juhozápadným, vľavo časť námestia, Levická  
      ulica a od nej vpravo severozápadná časť obce 
13. Severná časť námestia (domy č. 22, 21) 
14. Východná časť námestia (domu č. 4, v pozadí r.k. kostol)  
15. Levická ulica (domy č. 185, 184) 
16. Ľavá strana zástavby na Dolnej ulici vychádzajúcej z námestia juhovýchodným smerom  
       ku r.k. kostolu (dom č. 49) 
17. Časť zástavby pred r. k. kostolom. Na vŕšku (vpravo č. d. 48) pri pohľade smerom  
       severným od Dolnej brány 
18. Pravá strana Dolnej ulice vychádzajúcej z námestia juhovýchodným smerom, vľavo dolu  
       objekt bývalého kantorského bytu, dnes r.k. farský úrad (vpravo č. d. 300, 301, 302 –  
       bývalý obchod Kraus) 
19. Od Dolnej brány smerom do námestia (č. d. 302, 301, 300) 
20. Dolná brána – domy č. 303, 302, 301, 300. Hasiči – vyústenie do námestia, pohľad  
       z východu z priestoru Na vŕšku 
21. Most cez Sikenicu od Jalakšovej – vľavo domy na Potočnej ulici, vpravo farský úrad s  
       kostolom 
22. Kostolná ulica – Kotrgas 
23. Ulica Majhíbel, časť Do kúta (domy č. 61-55) 
24. Ulica Majhíbel, Do kúta od r. k. kostola 
25. Ulica Malá 
26. Ulica Malá 
27. Ulica Kostolná – Kotrgas (dom č. 314) smerom ku kostolu 
28. Ulica Kostolná  
29. Ulica Kostolná č. 314 
30. Ulica Žemberovská, vyústenie do námestia, smerom  severným 
31. Ulica Majhíbel v hornej časti, smerom ku ev.a.v. kostolu 
32. Majhíbel, časť Do kúta (domy č. 61, 60, 59, 58, 57) 
34. Nová ulica, v pozadí park „Barina“ 
35. Nová ulica,  č. d. 162  
36. Severná časť námestia od č. d. 18 
37. Žemberovská ul. č. 288 – národná kultúrna pamiatka 
38. Barokový most cez riečku Sikenicu na ceste do Pečeníc – kultúrna pamiatky 
39. R.k. kostol, kultúrna pamiatka 
40. R.k. kostol  
41. Evanjelický a.v.kostol, národná kultúrna pamiatka 
42. Námestie M. R. Štefánika – obecný dom, v pozadí vpravo kúria „Schneideriann“ –  
      národná kultúrna pamiatka 
43. Námestie, objekt obecného domu 
44. R.k. kostol 


