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Prajeme vám príjemnú dovolenku

Dňa 8. augusta pred desiatimi rokmi sa uskutočnilo oficiálne sprístupnenie prvého osemnásťjamko-
vého golfového ihriska na Slovensku – GRAY BEAR na Táľoch. Jedným z impulzov na výstavbu 
bolo poznanie, že golf je vo svete bežným nástrojom komunikácie manažérov uzatvárajúcich 
obchody. Výstavbe predchádzal proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorý si 
vynútil osobitný prístup a splnenie náročných kritérií. Projekt vypracovala dvojica Američanov 
– Bob Walton a Skip Malek. Bob Walton na otázku, čo ho inšpirovalo, odpovedal: “Umenie 
môjho remesla spočíva práve v tom, že uplatňujem skúsenosti zo všetkých miest, kde som 
navrhoval golfové ihriská a potom ich realizujem na špecifikum konkrétneho miesta. Ak sa to 
podarí, vznikne úspešné dielo.“ Pri otváraní areálu netajil svoju spokojnosť: “Spojenie prírody 
a golfového ihriska sa naozaj vydarilo – nádherné zelené hory a medzi nimi zasadený golfový 
trávnik. Pri navrhovaní každého golfového ihriska chceme dosiahnuť, aby bolo originálne. Na 
Tále sme chceli preniesť tradíciu, ktorá bude jedinečná a zaujímavá.“ Otvárací ceremoniál sa 
konal za účasti vyše päťsto hostí z rôznych krajín sveta. Prvý odpal pripadol legendárnemu 
profesionálnemu hráčovi golfu a kapitánovi Ryder CUP Tonymu Jacklinovi. Na adresu Pred-
stavenstva ŽP odznelo v tento deň množstvo blahoželaní, najväčším bolo ocenenie predsedu 
predstavenstva a prezidenta GKT Vladimíra Sotáka predsedom SOV Františkom Chmelárom 
Bronzovými kruhmi SOV za príkladný vklad do rozvoja olympijského hnutia. (O desiatom výročí 
sa dočítate v rozhovoroch v budúcom čísle.)                                                            O. Kleinová

Vstup do administratívnej budovy Šrotového poľa Piesok sa zmenil 
na nepoznanie. Pribudla kvetinová výsadba a netradičnou formou 
prezentujú aj ponúkaný sortiment . F: A. Nociarová 

Znenie tajničky letnej krížovky 
z č. 15, v ktorej sa ukrýval vý-
rok Allustiusa: „Čím viac robiť, 
čím menej o sebe hovoriť.“ Cenu 
výherkyni Elene Milerovej z do-
pravy venoval Jozef Krella riaditeľ 
ŽP Gastro-servis s.r.o.

Foto:.O. Kleinová

GRAY BEAR PRED DESIATIMI ROKMI

F: A. Nociarová

Foto: A. Nociarová

Víťazka 
letnej krížovky
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V čase zrodu spoločnosti ŽP BYTOS s.r.o. 
bolo jej hlavným poslaním odpredať, ak 
sa nemýlim okolo 1400 bytov do osob-
ného vlastníctva nájomcom a správa 
uvedeného bytového fondu. Rokmi sa 
činnosť profilovala, môžete nám priblížiť 
koľko bytov spravujete dnes. Prezradíte 
aj lokality?
 - Dňa 2. januára 2012 uplynulo už pätnásť 
rokov, čo bola založená materskou spo-
ločnosťou ŽP a.s., spoločnosť ŽP BYTOS, 
s.r.o. Zámerom jej založenia bola správa 
nájomných podnikových bytov s postup-
ným prevodom do osobného vlastníctva 
pôvodným nájomcov, v súlade so zákonom 
182/1993 Z.z. bol naštartovaný proces 
prípravy, od výkresovej dokumentácie až 
po prípravu zmlúv o prevode vlastníctva 
bytov. Vedenie spoločnosti organizovalo 
stretnutia s budúcimi vlastníkmi bytov, na 
ktorých ich informovalo o technickom stave 
a finančných podmienkach. V období prípra-
vy, až po zápis zmeny do katastra nehnu-
teľností, vlastník ŽP a.s. investoval nemalé 
finančné prostriedky do obnovy jednotlivých 
bytových domov, či šlo o rekonštrukcie 
striech, výmenu rozvodov na studenú a tep-
lú vodu alebo výmenu sanitárnej techniky, 
vyregulovanie ústredného kúrenia a pod. 
Ako jeden z mála vlastníkov bytového 
fondu na Slovensku, postupne odovzdával 
byty za veľmi priaznivé ceny nájomcom, 
s možnosťou poskytnutia zľav, v slušnom 
technickom stave. Hlavný proces odpredaja 
bol ukončený v roku 2002, niektoré bytové 
domy na Štiavničke boli doobsadzované 
a dopredané v roku 2004.
V roku 2010 bolo odpredaných 23 nájom-
ných bytov do osobného vlastníctva na 
Kolkárni 25/30 a v roku 2011 bolo čiastočne 
odpredaných 13 bytov na Kolkárni 26/31 v 
Podbrezovej .
  Na začiatku činnosti, až do roku 2002, 
mala spoločnosť v nájme aj tepelné zaria-
denia, ktoré boli majetkom ŽP a.s. Zároveň 
poskytovala svojim spravovaným bytom aj 
údržbárske činnosti vlastnými kapacitami.
  Postupom času sa personálne obsadenie 
spoločnosti, ktorá mala v prvých rokoch čin-
nosti 27 zamestnancov, vyprofilovalo len na 
12 zamestnancov, z toho 7 zamestnancov 
sa venuje správe bytového a nebytového 
fondu a 5 zabezpečuje činnosť ubytovacích 
zariadení, ktoré má spoločnosť v správe na 
základe mandátnej zmluvy so ŽP a.s. 
V súčasnosti spoločnosť spravuje:
- 1217 bytov v osobnom vlastníctve,
- 57 nájomných bytov vo vlastníctve ŽP a.s.,
- 98 nebytových priestorov/vrátane gará-
žových státí,
- 60 apartmánových bytov na Táľoch,
- ubytovacie zariadenie Strojárenská 22,Pie-
sok s kapacitou 47 lôžok,
ubytovacie zariadenie Podbrezovan  s ka-
pacitou 61 lôžok,
- Vilu Brezno a Dom hostí v Podbrezovej.
Naša správa je v súčasnosti zameraná na 
lokalitu Čierny Balog, Brezno, Podbrezová, 
Tále - Dolná Lehota. Spoločnosť je perso-
nálne, i technicky schopná rozšíriť správu 
o ďalšie lokality a bytové domy. Prezentácia 
spoločnosti je zverejnená na našej webb 
stránke zpbytos.sk. 
Dobré meno sa šíri a ľudia sú asi s va-
šimi službami spokojní. Ako to vnímate 
vy?

S Ing. Věrou Bulákovou, riaditeľkou spoločnosti bilancujeme 

„Pätnásť rokov svedčí, že spoločnosť 
je životaschopná a personálne silná...“
  - Na uvedenú otázku nie je ľahké objek-
tívne odpovedať. Neviem, ako by dopadla 
anketa, ktorú by vypĺňali samotní vlastníci 
bytových domov, či sú so správou spokojní 
alebo majú výhrady. Na túto otázku by 
vedeli odpovedať len vlastníci.
Za obdobie uplynulých pätnás-
tich rokov sme ako spoločnosť 
ukončili správu výpoveďou 
osemnástich bytov v Jasení 
z dôvodu neplatiacich vlastní-
kov. Na základe rozhodnutia 
vlastníkov vo Valaskej sme 
ukončili správu dvoch bytových 
domov vo Valaskej, ktorí prešli 
pod správu Valbytu. Ostatné bytové domy 
v správe zostali.
  Správa bytového fondu, to znamená 
denný styk s vlastníkmi bytov, riešenie ich 
problémov, mnohokrát problémov týka-
júcich sa susedského nažívania, a to nie 
je jednoduché . Správca sa niekedy ocitá 
v situáciách, kedy musí razantne rozhodnúť 
a konať, čo sa nie vždy môže stretnúť s po-
chopením samotných vlastníkov. Správa - 
to je súhrn určitých pravidiel a povinností na 
obidvoch stranách a je potrebné ich dodr-

žiavať a rešpektovať. Narušenie symbiózy 
vedie k nespokojnosti, nedôvere.
  V tejto oblasti pracujem od roku 1991, 
najprv sedem rokov ako ekonomická ná-
mestníčka v Stavebnom bytovom družstve 
v Brezne a v tejto spoločnosti to bolo v máji 
už štrnásť rokov, čo sa venujem správe 
bytov. Najprv ako vedúca ekonomického 
úseku a od roku 2004 ako konateľka tejto 
spoločnosti. Sú to pozície neľahké a pri 
svojich rozhodnutiach si často vypočujem 
nie vždy pozitívne ohlasy. Ale ako som už 
povedala, v tejto oblasti sa vyžaduje trpez-
livosť a vysoká disciplína pri plnení si povin-
ností, čo sa nie vždy stretáva s pochopením 
jedincov. Iné to už nebude a ja to vnímam 
tak, že tých pätnásť rokov svedčí o tom, že 
spoločnosť je životaschopná, personálne 
silná a schopná pomáhať vlastníkom v kto-
rejkoľvek činnosti spojenej so správou ich 
bytových domov. 
Po prechode bytov do osobného vlast-
níctva správca zameral svoju činnosť na 
úsporné opatrenia. Ak sa nemýlim, prvé 
boli merače tepla. Ako sa osvedčili?
 - Cena za dodávku tepla a teplej úžitkovej 

vody zaznamenala po roku 1989 šokové 
skoky. Pred rokom 1989 stál 1 gigadžaul 
tepelnej energie 21 korún. Nasledujúce ro-
ky každoročne sme zaznamenávali nárast 
cien v oblasti tepelnej energie. V tomto 

období, až do roku 2002, štát 
čiastočne vyrovnával rozdiely 
medzi skutočnou cenou a ce-
nou regulovanou, ale pri tom 
stanovoval ako pre dodávateľa 
tepelnej energie, tak aj pre prí-
jemcu dotácií, určité podmien-
ky, ako bola povinnosť hydrau-
lického vyregulovania rozvodov 
ústredného kúrenia, zavedenie 

meračov na vstupoch do objektov a montáž 
bytových vodomerov teplej úžitkovej vody.
  Prvé pomerové merače na ústredné 
kúrenie boli nainštalované na bytovom 
dome Štiavnička 205 v Podbrezovej a 
ďalšie bytové domy postupne nasledovali. 
V súčasnosti, po ukončení doby životnosti 
desiatich rokov zabezpečujeme dodávku 
a premontáž pomerových meračov tepla 
s rádiovým prenosom, čím sa zvýšil komfort 
vlastníkov. Výsledkom týchto opatrení došlo 
k poklesu mernej spotreby v porovnaní s 

obdobím, keď sa vyúčtovanie tepla spraco-
vávalo na podlahovú plochu až o polovicu 
v niektorých domácnostiach. Všeobecne 
merná spotreba v bytových domoch pokles-
la. Ľudia začali šetriť, niektorí až priveľa, 
tým, že uzatvárajú hlavice úplne, čo má za 
následok podchladzovanie okolitých bytov, 
ktoré následne musia viac otvárať ventily. 
V prevažnej miere sa to deje v bytoch vo 
vlastníctve starších ľudí a bytov dlhodobo 
neobývaných.
  Všeobecne meracia technika zasiahla do 
bežného života vlastníkov a priniesla im 
možnosť ovplyvňovať svoju spotrebu, čo pri 
rozúčtovaní na podlahovú plochu nemali.
Aké ďalšie úsporné opatrenia ste za-
vádzali?
  - Okrem meračov tepla a meračov na 
teplú vodu sa postupne po odpredaji bytov 
zaviedli bytové vodomery na studenú vodu. 
Uvedené opatrenie malo nielen u nás, ale 
i u iných správcov preukázateľný pokles 
spotreby studenej vody, čo konštatujú 
aj vodárenské spoločnosti, pre ktoré je to 
argument na neustále zvyšovanie cien vod-
ného a stočného. Je potrebné si uvedomiť, 

že vlastníci hradia spotrebu nameranú na 
fakturačnom merači, ktorý je vlastníctvom 
vodárenskej spoločnosti a bytové vodomery 
sú len pomerovými meračmi a slúžia na 
pomerné rozúčtovanie spotreby studenej 
vody namerané na bytovom vodomere. Pri 
výskyte vyššieho rozdielového koeficientu 
ako je 1,10, sa správca zaoberá touto 
skutočnosťou, predovšetkým analyzuje 
a sleduje mesačne spotrebu v tom ktorom 
dome. V spolupráci s vlastníkmi sa snaží 
uvedený problém eliminovať.
  Ďalším opatrením, ktoré stanovil ÚRSO, 
je zákon 476/2008 - povinnosť vlastníkov 
vyregulovať rozvody na teplú úžitkovú 
vodu v bytovom dome do konca roku 2013. 
Aj toto opatrenie správca realizuje, čím 
bude táto povinnosť splnená vo všetkých 
bytových domoch. 
Nastúpila revitalizácia našich sídlisk. 
Najprv si vlastníci vymieňali okná, nasle-
dovalo zatepľovanie. Kedy ste začali so 
zatepľovaním prvých činžiakov? 
  -Na úvod by som poznamenala, že najskôr 
bytové domy, ktoré uvažovali s obnovou 
svojho bytového domu začali vymieňať 
rozvody v bytovom dome, predovšetkým 
kanalizačné a plynové rozvody, niektoré 
bytové domy rozvody na studenú a teplú 
vodu. Uvedené bolo v prevažnej miere 
financované z vlastných zdrojov, z fondu 
opráv, prípadne platbami v hotovosti.
  Proces obnovy bytových domov je zložitý. 
Bytové domy na Slovensku predstavujú 
80 percent z celkového bytového fondu. 
Väčšina bytového fondu má tridsať a viac 
rokov. Naše spravované bytové domy boli 
pôvodne podnikové byty ŽP a. s. Užívatelia 
týchto bytových domov si dlho nemohli 
zvyknúť na to, že starostlivosť je na ich 
pleciach a ŽP a.s. už nebudú financovať 
ich opravy. Z tohto dôvodu proces vysvet-
ľovania a presviedčania trval dlhšie, ako 
napríklad v družstevných bytoch.
  Prvé bytové domy sa začali projekčne 
a finančne pripravovať v roku 2009. Proces 
prípravy je na komplexnú prípravu časovo 
veľmi náročný. Najzložitejším krokom je 
definitívne rozhodnutie vlastníkov ísť do 
revitalizácie svojho domu. Nadpolovičná 
väčšina musí súhlasiť s obnovou ako takou, 
vrátane schválenia rozsahu, schválenie do-
dávateľa diela. Dve tretiny vlastníkov musia 
odsúhlasiť zdroje krytia. Správca v prí-
pravnom čase spolupracuje s technickou 
komisiou, ktorá odporúča na záverečnej 
schôdzi dodávateľa diela vybratého z vý-
berového konania a počas celého priebehu 
spolupracuje so stavebným dozorom, pro-
jektantom stavby, aj správcom. Výsledkom 
realizácie je vyhotovenie energetického 
certifikátu, ktorý je záväzným dokumentom 
pre kolaudáciu.
Záverom po ukončení stavby je záverečné 
vyhodnotenie, ktoré predkladá správca 
vlastníkom:
- oboznámenie vlastníkov s celkovými ná-
kladmi/úver, dotácie ,vlastné zdroje,
- výsledok energetický certifikát, 
- komplexné vyhodnotenie akcie, spätné 
ohlasy, prípadné pripomienky.
V roku 2010 boli komplexne obnovené 3 
bytové domy (BD).
V roku 2011 2 BD.
V roku 2012 4 BD/2 BD sú vo fáze ukon-

(Pokračovanie na 4. str.)
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Ako hodnotíte prvý polrok vo 
vašej prevádzkarni?
 - Prvý polrok 2012 v ťahárni 
rúr a oblúkarni môžem zhod-
notiť ako veľmi dobré obdobie. 
Mali sme dostatočné množstvo 
zákaziek, čo nám umožnilo 
prijímať ďalších zamestnan-
cov. Finančný plán, ktorý bol 
postavený na začiatku roka, 
sme v ťahárni rúr prekročili o 1 
170 ton presných rúr, čo je plnenie na 
104,54 percenta. Na galvanizačnej linke 
sme vyrobili o 209 ton galvanizovaných 
rúr viac, čo je plnenie na 149,85 percenta. 
Okrem toho sme sfinalizovali 7 236 ton 
valcovaných rúr. Priemerne mesačne 
bolo v úpravni spracovaných 5 691 ton 
presných a valcovaných rúr. Popri vysokej 
výrobe boli zrealizované generálne opra-
vy strategických zariadení a to moriacej 
linky č. 1 a chladiaceho kanála žíhacej 
pece č. 5. V stredisku oblúkareň bol fi-
nančný plán prekročený v oblúkoch o 191 
ton, čo je plnenie na 116,16 percenta 
a v redukciách o 24 ton, čo je plnenie na 
154,92 percenta. V tomto stredisku sme 

Polrok v ťahárni rúr

Ing. Miloš DEKRÉT,
vedúci prevádzkarne

 Dňa 22. júla 2012 sa na fran-
cúzskom veľvyslanectve v Pra-
he zišli predstavitelia význam-
ných českých firiem s reprezen-
tantmi francúzskeho konzorcia 
AREVA. Spoločnosť patrí medzi 
najvýznamnejšie firmy zaobera-
júce sa výstavbou atómových 
elektrární a je medzi tromi váže-
nými uchádzačmi o prípadnú do-
stavbu českej atómovej elektrár-
ne Temelín. Až 70 percent prác 
na uvedenom projekte mieni za-
dať miestnym firmám. Dlhodobé 
skúsenosti Areva s realizáciou 
atómových projektov sú podlo-
žené funkčnou prevádzkou 58 
reaktorov na území Francúzska 
a v súčasnosti tam stavajú dva 
reaktory EPR tretej generácie. 
Významný potenciál spoloč-
nosti sa naďalej angažuje vo 
výskume a aktívne spolupracuje 
i v ďalších štátoch, ktoré chcú 
rozvíjať atómovú energiu pre 
civilné a mierové účely. Podľa 
prehlásenia predstaviteľa spo-
ločnosti, pána Thomasa Epro-
na – riaditeľa AREVA Česká 
republika, nie je voľba atómovej 
energie náboženstvom zalo-
ženým na viere, ale vychádza 
z presvedčenia opierajúceho sa 
o analýzu záujmov celej spo-

úspornými opatreniami, do-
siahli za prvý polrok kladný 
hospodársky výsledok.
Čo očakávate od druhého 
polroka?
 - V druhom polroku podľa 
vyjadrení našich obchodní-
kov predpokladám, že výro-
ba bude nižšia v ťahárni rúr 
aj v oblúkarni, ako tomu bolo 
v predchádzajúcich šiestich 

mesiacoch. Už v júli na splnenie opera-
tívneho plánu 4 300 ton budeme vyrábať 
zákazky s termínom ukončenia do 31. 
augusta 2012. V auguste predpokladaná 
nižšia výroba presných rúr, v porovnaní 
s finančným plánom, bude kompenzo-
vaná zvýšeným množstvom finalizácie 
valcovaných rúr. Od septembra by sa 
mohla situácia v sortimente presných 
rúr čiastočne zlepšiť, treba samozrejme 
počkať, ako sa bude trh v tejto komodite 
vyvíjať. V stredisku oblúkareň by sme sa 
radi dostali na trh v sortimente malých ob-
lúkov, čo by nám aj pri nižšej hmotnostnej 
výrobe, ale s väčším množstvom kusov, 
zabezpečilo rentabilitu. 

Ilustračné foto A. Nociarová

Ilustračné foto A. Nociarová

V oceliarni

Ing. Miroslav DOMOVEC, 
CSc.,vedúci prevádzkarne

Ako hodnotíte prvý polrok 
vo vašej prevádzkarni?
 - Prvý polrok tohto roku mož-
no hodnotiť v oceliarni pozitív-
ne, z dôvodu vysokého dopytu 
po našich plynulo odlievaných 
blokoch. Dobrou organizáciou 
práce sme vyrobili o 5 223 
ton ocele viac v porovnaní 
s finančným plánom a predali 
sme externým odberateľom 
o 5 561 ton viac, ako sme plánovali. Pre 
veľký záujem sme dokonca museli skrátiť 
o polovicu strednú opravu v apríli. Dôležité 
bolo, že využitím troch pracovných zmien 
sme urobili všetky naplánované opravá-
renské činnosti.
  K dobrým výrobným výsledkom prispieva 
aj zlepšujúca sa starostlivosť o výrobné 
agregáty zo strany obsluhy aj údržby. 
Počas uplynulého polroka sme mali len 
dva väčšie neplánované prestoje, v júni 
osemnásťhodinový pre poruchu káblových 
vozíkov strategického sádzacieho žeriava 
a šesťhodinový pre prasknutú rúrku na 
hydraulike ramena č. 2 na EAF.
 Dodržiavaním upresnených technologic-
kých postupov výroby ocele sa nám súčas-
ne darí hlboko podkračovať aj plánované 

kvalitatívne ukazovatele pre 
oceliareň, ako aj materiálové 
nepodarky v ďalej spracujúcich 
prevádzkarňach – valcovni 
bezšvíkových rúr a ťahárni rúr.
Čo očakávate od druhého 
polroka?
 - Do druhého polroku vstupu-
jeme trochu s obavou z ďalšej 

hospodárskej krízy, čo by 
sa prejavilo na výrobných 

kapacitách, na cenách predávaných vý-
robkov. Verím, že tento dopad nepostihne 
oceliareň, pretože z dôvodu plánovanej 
mesačnej odstávky výroby v septembri 
budúceho roka (kvôli realizácii investície 
dvoch významných výrobných uzlov – re-
konštrukcia zariadenia plynulého odlieva-
nia ocele a odsávanie elektrooceliarne) je 
potrebné vyrobiť na sklad zhruba 30 000 
ton kontinuálne odlievaných blokov, aby 
náš prestoj neodstavil výrobu vo valcovni 
bezšvíkových rúr.
  V súvislosti s uvedeným nás v spolupráci 
s odborom technického a investičného 
rozvoja a ostatnými útvarmi čaká veľa 
práce na dokončení a vyladení technic-
kých riešení pri realizácii uvedených akcií.

(ok)

ŽĎAS podpísal Memorandum s firmou AREVA

Podpredseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽĎAS, a.s. Ing. Miroslav Šabart sa v reprezentačných priesto-
roch francúzskeho veľvyslanectva v Prahe zúčastnil slávnostného podpisu zmluvy s firmou AREVA  

ločnosti, priemyslu a európske-
ho hospodárstva všeobecne. 
Atómová elektráreň Temelín 

tvárou v tvár – musíme si byť 
vedomí, že budúcnosť atómovej 
energetiky skutočne ovplyvnila 

ku rozhodli vzdať sa atómovej 
energie. V niektorých krajinách 
havária nahlodala dôveru oby-
vateľstva a tak viedla k celkom 
oprávneným diskusiám a otáz-
kam. Skutočnosť je ale taká, že 
počet obyvateľov planéty rastie, 
ľudia chcú žiť v relatívnom bla-
hobyte a s tým jednoznačne sú-
visí výroba a spotreba elektric-
kej energie. Už dnes vieme, že 
v roku 2030 budeme v Európe 
potrebovať o 40 percent energie 
viac. Jedinou možnosťou ako 
udržať tento vývoj a zároveň 
bezpečnú prevádzku, je vysoká 
a nekompromisná kvalita. Preto 
aj české firmy, ktoré boli prizva-
né k podpisu Memoranda, patria 
k špičke vo svojich odboroch.
 Pre firmu ŽĎAS je zaujímavým 
vstupom do tejto spolupráce 
skutočnosť, že dcérska spoloč-
nosť TS Plzeň podpísala s fir-
mou AREVA zmluvu na dodávku 
veľkého kovacieho súboru na 
výrobu komponentov pre ató-
movú energetiku. Podpisového 
ceremoniálu na pôde francúz-
skeho veľvyslanectva sa za 
ŽĎAS a.s. zúčastnil podpredse-
da predstavenstva a generálny 
riaditeľ Ing. Miroslav Šabart.

(Žár)

nepredstavuje zďaleka jediný, aj 
keď významný projekt v Európe. 

V súčasnosti ide o oveľa viac. 
Potrebné je postaviť sa realite 

atómová havária vo Fukušime. 
Niektoré krajiny sa v jej dôsled-
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čovacích prác.
Pre rok 2013 sa projekčne v súčasnosti pri-
pravujú 2 BD. Financovanie prebiehalo pro-
stredníctvom  programu SlovseffII (do roku 
2011), v kombinácii s dotáciami MDV a RR 
SR na odstránení systémových porúch, ako 
aj prostredníctvom komerčného úveru zo 
SLSP. V súčasnosti je v pripomienkovom 
konaní novela zákona o ŠFRB, v ktorom 
by malo byť zapracované zatepľovania 
bytových domov s možnosťou čerpania 
európskych fondov. Správca pri hľadaní 
možností ako pomôcť vlastníkom, využíva 
všetky možné formy rôznych programov 
a grandov. V tomto týždni podpisuje s MD 
V a RR SR zmluvy o poskytnutí dotácií 
na odstránenie systémových porúch na 
balkóny na bytové domy, ktoré v súčas-
nosti obnovujeme, a to Štiavnička212/53,54 
a Šupkova 46,Podbrezová.
A odozvy dnes?
  - V nasledujúcom roku správca predkladá 
vlastníkom vyhodnotenie z hľadiska spot-
reby tepelnej energie na ústredné kúrenie 
pred zateplením a dosiahnuté úspory po 
zateplení. Uvedené správca uvádza za 
príslušné obnovené bytové domy aj na 
svojej web stránke zp.bytos.sk. Obnovené 
domy sú od nasledujúceho roku ukončenia 
pravidelne vyhodnocované sú súčasťou 
správy o činnosti správcu za uplynulé ob-
dobie. Správca sa doposiaľ na schôdzach 
vlastníkov nestretol so záporným ohlasom 
vlastníkov s výsledným zateplením svojho 
domu. Domnievam sa, že je to výsledok 
dôkladnej prípravy, ale aj zodpovedného 
prístupu stavebného dozoru počas celej 
etapy realizácie. Výsledok zateplenia 
sa prejaví na zálohách na teplo. Úspory 
ktoré sa v nasledujúcich rokoch prejavia, 
sa presúvajú do splácania úveru. Výška 
úveru pripadajúca na jednotlivé byty, vrá-
tane úrokov, v porovnaní so stanovenými 
splátkami v predpise v tom, ktorom roku, sú 
súčasťou vyúčtovania služieb. Vlastníci tak 
majú prehľad počas celej doby splácania 
o výške istiny a úroku a môžu si porovnať 
prvé predkladané tabuľky, ktoré predkladal 
správca v procese prípravy celej akcie. 
Sú to všetko finančne náročné kroky. 
Darí sa vám znižovať náklady na tieto 
projekty prostredníctvom dotácií?
  Tak, ako som v predchádzajúcom uviedla, 
výsledkom celkovej revitalizácie bytového 
domu je dosiahnutá úspora tepla, ktorá sa 
prejaví v nižšej mernej spotrebe kilowatho-
dín na meter štvorcový podlahovej plochy. 
Ak merná spotreba pred zateplením pred-
stavovala zhruba 70 kilowathodín na meter 
štvorcový, po zateplení je to asi 40-50 ki-
lowathodín na meter štvorcový podlahovej 
plochy. Energetický prepočet, ktorý je sú-
časťou projektovej dokumentácie, obsahu-
je aj  prepočet predpokladanej úspory po 
zateplení v konkrétnom bytovom dome. Po 
ukončení obnovy je správca povinný pred-
ložiť ku kolaudácii energetický certifikát, 
ktorý obsahuje zatriedenie do konkrétnej 
energetickej triedy toho ktorého bytového 
domu po významnej obnove. Doposiaľ 
obnovené bytové domy máme zatriedené 
prevažne v  energetickej triede B, okrem 
dvoch bytových domoch, ktoré sú zatrie-
dené v energetickej triede C.
  Náklady na teplo je možné usporiť 
v nasledujúcom období aj hydraulickým 
vyregulovaním ústredného kúrenia. Po 
významnej obnove dochádza k výraznej 
zmene tepelno-technických vlastností 
stavebných konštrukcií objektu, čím sa 
zásadne menia tepelné straty. Ak bolo 
hydraulické vyregulovanie realizované 
ešte pred významnou obnovou budovy, po 
nej sa vykurovacia sústava stáva opätovne 

hydraulicky nevyregulovanou, pretože 
prietoky vykurovacími telesami nezodpo-
vedajú novým podmienkam v jednotlivých 
miestnostiach. Každé vykurovacie teleso 
bude po významnej obnove pracovať 
s nadprietokom vykurovacej vody. Re-
alizáciou komplexného preregulovania 
sa opätovne dosiahne rovnováha medzi 
prietokmi vykurovanej vody jednotlivými 
vykurovacími telesami a súčasne sa vytvá-
rajú vhodné podmienky na zabezpečenie 
hydraulickej stability vykurovacej sústavy 
ako celku. Opätovne je správca v pozícii 
presvedčiť vlastníkov o nevyhnutnosti 

uvedeného kroku. 
  Ako som uviedla, správca získal na tri 
bytové domy dotácie od  Ministerstva 
výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja 
na odstránenie systémových porúch na 
balkóny a lodžie zhruba 100 000 eur. Ide 
o nenávratný príspevok, ktorý vlastníkom 
a majiteľom balkónov a lodžií pomôže 
znížiť celkové náklady, súvisiace s rekon-
štrukciou ich balkónov (lodžií). Proces 
ich získania nie je automatický, musí 
byť predložená kompletná žiadosť, ktorá 
obsahuje plno potvrdení výpočtov a samo-
zrejme statický posudok. Každá žiadosť je 
prísne kontrolovaná a vyhodnotená podľa 
určitých kritérií. 
Práca s ľuďmi je veľmi náročná a vy 
to máte o to ťažšie, že im často treba 
vysvetľovať, čo je pre nich najlepšie. 
Ako sa vám v tom darí?
  -Najnáročnejší je proces rozhodovania 
vlastníkov či ísť do obnovy alebo nie. 
Správca musí byť na schôdzi maximálne 

pripravený a musí argumentovať vlastní-
kom dôvody prečo ísť do obnovy a predo-
všetkým ich presvedčiť, aby sa uvedeného 
rozhodnutia nebáli. Musí predložiť model 
financovania, nastavenia ich zálohových 
predpisov po zateplení, v porovnaní s pred-
pisom pred zateplením. Je to aj o disciplíne 
vlastníkov zúčastniť sa schôdze, na ktorej 
je v programe bod, ktorý sa týka obnovy ich 
bytového domu. Posledná novela zákona 
182/1993 Z.z. pomohla aj tento proces 
zjednodušiť tak, že umožnila od roku 2010 
písomné hlasovanie aj v tejto otázke. Čiže, 
v prípade, ak sa schôdze nezúčastní nad-

polovičná väčšina vlastníkov, využívame 
i túto formu rozhodovania.
 V mnohých rodinách sú finančné prob-
lémy a týka sa to nesporne aj poplatkov 
za služby spojené s užívaním bytov. 
Máte dlžníkov? Boli ste za hodnotené 
obdobie nútení aj k tým najnepopulár-
nejším opatreniam?
  -Každý správca, ktorý spravuje bytový 
fond, sa stretáva aj s týmto problémom.
Ani naša správcovská spoločnosť nie je 
výnimkou. Mesačne analyzujeme výšku 
nedoplatkov, zasielame upomienky, listy, 
uzatvárame splátkové kalendáre.
  Priznám sa, v niektorých prípadoch som 
nekompromisná a predkladám ako konateľ 
spoločnosti na schôdzi vlastníkov návrh 
na schválenie nadpolovičnou väčšinou 
vlastníkov na vykonanie dražby. Je to v 
prípade opakovaných neplatičov.
  Spolupracujem so zástupcami vlastníkov, 
na každej schôdzi informujem prítomných 
vlastníkov o neplatičoch v ich bytovom 

dome. Musím podotknúť, že vlastníci si 
pomaly, ale iste uvedomujú vážnosť takého 
prípadu a často sami razantne požiadajú 
správcu o vykonanie dražby. Povedomie 
zo strany vlastníkov v tomto smere rastie 
a ja si nesmierne vážim prístup týchto 
ľudí - vlastníkov, ktorým nie je jedno, čo sa 
v ich bytovom dome deje. Pravda je však 
aj taká, že v niektorých bytových domoch 
pretrváva lacná charita, prípadne alibiz-
mus zdvihnúť ruku za predaj susedovho 
bytu. Ja však pevne verím, že aj v týchto 
bytových domoch si vážnosť platobnej 
disciplíny uvedomia a prehodnotia svoj 
postoj. Rozhodujúce pre nás, ako správcu 
je, že sa nám darí znižovať celkovú výšku 
nedoplatkov. 
Čo akútne riešite v týchto dňoch?
  -V súčasnosti sme ukončili komplexnú 
obnovu bytových domov Štiavnička 205 
a Štiavnička 208 a sme pred ukončením 
významnej obnovy bytového domu Štiav-
nička 212/53,54 a Šupkova 46, na ktoré 
sme dostali  dotácie na odstránenie systé-
mových porúch na balkóny. V súčasnosti 
pripravujeme projekčne významnú obnovu 
bytového domu Šupkova 45 a Štiavnička 
212/51,52. Bytový dom Šupkova 45 pros-
tredníctvom úveru PSS bude obnovovaný 
v troch etapách:
1. v termíne august- september 2012 sa 
uskutoční komplexná výmena rozvodov 
studenej a teplej vody, kanalizácie, plynu, 
ležatých rozvodov ústredného kúrenia, 
až po hydraulické vyregulovanie teplej 
úžitkovej vody, 
2. v septembri – októbri 2012 sa uskutoční 
výmena 56 kusov okien v domácnostiach, 
16 kusov lodžií, 48 kusov pivničných okien,
3. komplexná revitalizácia domu od marca 
roku 2013, vrátane zateplenia. Bude to 
proces náročný a a bude vyžadovať od 
vlastníkov značnú dávku trpezlivosti.
Okrem spomenutého realizujeme opravy, 
výmeny v bytových domoch podľa požia-
daviek a rozhodnutí vlastníkov.
Aké je vaše želanie do budúcnosti?
  -Mojim želaním je, aby sa vrátila medzi 
ľudí slušnosť a kultúrnosť. Prajem si, aby 
bola na základe doterajšej prezentácie 
správcu umocnená dôvera medzi ním 
a samotnými vlastníkmi. Prajem si, aby 
vlastníci pochopili, že bytové domy potre-
bujú revitalizáciu a je potrebné sa k tomu 
postaviť zodpovedne. V závere si prajem, 
aby táto spoločnosť najmenej ďalších pät-
násť rokov úspešne poskytovala služby 
svojim, i novým vlastníkom. 

Zhovárala sa
O. Kleinová

(Dokončenie z 2. str.)

Na otvorení 37. ročníka výstavy ume-
leckej fotografie Zväzu slovenských fo-
tografov (ZSF) v Ružomberku odovzdal 
predseda zväzu Ľubomír Schmida 
cenu Českého zväzu fotografov An-
ne Nociarovej, udelenú pri premiére 
spoločnej výstavy v Prahe v júni 2012 
za cyklus fotografií „KRAKOWSKÉ GE-
TO.“ Zároveň jej poďakoval za účasť 
v spoločnej kolekcii fotografií ZSF na 
najprestížnejšom fotosalóne fotogra-
fie Circuit Trierenberger v Rakúsku, 
kde Slovensko získalo zlatú medailu. 
Na výstave SZF v Liptovskom múzeu 
v Ružomberku sa svojimi autorskými 
prácami prezentujú aj ďalší fotografi 
zoskupenia Granus - Iveta Kardhordová, 
Peter Berčík a Ferdinand Hrablay . Vý-
stava potrvá do konca augusta. 
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Tour de France
po slovensky

Toto leto bolo vo Francúzsku veľmi zau-
jímavé v súvislosti s históriou slovenskej, 
ale aj svetovej cyklistiky. Môže za to 
mladý, len 22 - ročný cyklista zo Žiliny, 
Peter Sagan. Samozrejme, nezabúdame 
ani na dvoch ďalších - Petra a Martina 
Velitsovcov. Tohtoročná Tour bola veľmi 
úspešná a Sagan si udržal zelené tričko 
až do Paríža. 
 Sledovať celú Tour bolo pre mňa veľmi 
zaujímavé a obohacujúce. Cyklistika ma 
totiž baví. A máme ju aj v rodine. Môj otec 
robil v minulosti cyklistiku pre ŽP ŠPORT 
Podbrezová a bol v nej úspešný. Za ŽP 
pretekal kedysi aj môj bratranec Michal 
Prachár a moja sestra Daniela je na bi-
cykli ako doma. Keďže prázdniny trávim 
posledné roky v Londýne pri ocinovi, 
spoločné rozhodnutie, že pôjdeme aj na 
Tour de France 2012 a neskôr na OH, sa 
uskutočnilo veľmi rýchlo.
  S odstupom pár dní sa chcem s vami 
podeliť o moje dojmy z Tour. Dostali 
sme sa tak blízko ako málokto. Boli sme 
celkom na šiestich etapách, na začiatku, 
aj na konci.
  Najprv sme bol i  na prvej  etape 
- Seraing - v Belgicku, kde Peter Sa-
gan zaznamenal svoje prvé víťazstvo. A 
to bol úplný nováčik. My sme vtedy čakali 
v cieli. Diváci pri televíznych obrazovkách 
mohli vidieť pri jeho dojazde našu vlast-
noručne vyrobenú zástavu ,,prezidentovu 
štandardu“. Peťova radosť bola jasná a 
naša tiež. Predviedol tu svoje prvé gesto 
- ako lieta. A my sme lietali od šťastia tiež. 
Tešili sme sa z Peťa na stupni víťazov. 
Tá atmosféra sa nedá ničím opísať, ani 
vyjadriť, aj keď nás bolo zo slovenských 
fanskupín veľmi málo. Na Slovensku 
totiž ešte netušili, akého výsledku sa 
dočkáme a že všade zavládne Sagano-
mánia. Po skončení sme sa presunuli do 
cieľa druhej etapy, do mesta Tournai. Táto 
etapa nebola pre Peťa taká úspešná. 
Tesne ho vytlačili a zablokovali a skončil 
,,len“ na druhom mieste. Ale my sme ho 
povzbudzovali o dušu i naďalej. 
  V tretej etape sme cyklistov čakali opäť 
v cieli -  Boulogne-sur - Mer. Stáli sme 
tam vyše päť hodín. Chceli sme si udržať 
skvelé miesta, ktoré sa nám podarilo 
„chytiť“. Keďže sme predtým závodne 
plávali za ŽP Podbrezová, mali sme všet-
ci dresy s logom železiarní a slovenskými 
znakmi. K tomu, ako vždy, veľa vlajok 
a rapkáče, boli sme doslova neprehliad-
nuteľní. Popri čakaní na záver pretekov 
sa pri nás zastavil aj Peťov Saganov 
otec Ľubomír. Bol to pre nás obrovský 
zážitok. Peťov otec bol veľmi príjemný 
a milý. Povedal nám, že ráno sa s Peťom 
rozprával, hoci všetci z tímu Liquigas sú 
nervózni, Peťo je v pohode a dnes sa 
chystá vyhrať... A tak sa aj stalo. Peter 
zvíťazil tým svojím famóznym spôsobom 
a my sme si šli hrdlá vykričať. Stretli sme 
aj Peťovho osobného masera Maroša 
Hlada, ktorý mimochodom kedysi robil 
tiež v ŽP Podbrezová. Keďže sme vždy 
boli riadne hluční pri povzbudzovaní, vši-
mli si nás rôzne televízne stanice a rádia 
z Francúzska, Nemecka, Anglicka, s 
ktorými sme robili rozhovory o tom ako 
sa nám páči na Tour a komu fandíme. 
Keď za nami prišla aj naša STV – čka, 
tak sme sa už cítili ako „mini“ celebrity 
a hneď sme aj volali domov, čo sa deje. 
Ani sme nevedeli, ako ubehla celá tretia 
etapa a do cieľa sa valil pelotón. Ako 
prvý prišiel Peťo a ukázal aj svoje nové 
- teraz už všetkým známe gesto, keď sa 
prežehnal a napodobnil Forresta Gumpa. 
To sme úplne šaleli,  kričali a mávali. 
Nádherne prišiel do cieľa aj Peter Velits 

na krásnom treťom mieste. Boli sme pri 
tom, keď dvaja Slováci v etape obsadili 
popredné miesta. Historický úspech. 
Potom sme dokonale šťastní už len čakali 
na vyhlásenie víťazov jednotlivých tričiek. 
  Peter Sagan bol na stupni víťazov a 
teraz dokonca dvakrát – jednak ako ví-
ťaz etapy a ešte aj víťaz zeleného dresu 
šprintéra. Po dekorácii hodil svoju kyti-
cu otcovi a on ju doniesol mojej sestre 
Daniele, ktorá z nej mala veľkú radosť. 
Nasledovalo ešte veľké zborové slo-
venské „ďakujeme“ pre Sagana. Všetky 
fotoaparáty sa otočili vtedy na nás a stali 
sme sa na päť sekúnd tvárami Eurošportu 
a iných TV staníc. Bolo to neuveriteľné. 
  Peťovmu otcovi sme sľúbili, že ak sa 
bude synovi dariť a aj naďalej bude v 
zelenom drese a donesie ho až do Parí-
ža, tak prídeme za ním. Boli to nádherné 
okamihy a atmosféra, ale museli sme sa 
vrátiť plní zážitkov do Londýna. Tu sme 
každý deň sledovali Tour len v televízore, 
tak ako všetci ostatní a naďalej fandili 
Saganovi, aby sa mu darilo čo najlepšie.
  Peťo splnil naše očakávania, a tak sme 
sa rozhodli, že ešte budeme pokračovať 
v našej  Tour a pôjdeme opäť za našimi 
cyklistickými hrdinami na 19. a 20. etapu 
do Paríža. Srdcia nám bili nedočkavosťou 

a očakávaním.
  Devätnásta etapa bola pre nás veľmi 
zaujímavá, bola to naša prvá časovka. 
Zase sme si pár hodín museli vystáť 
miesto v cieli, aby sme čo najlepšie videli. 
A oplatilo sa. Najprv sme videli prejsť 
Martina Velitsa, ktorý bol veľmi ochotný a 
podpísal sa nám a  dokonca sa aj odfotil 
s nami. Peťo Sagan prešiel časovkou 
rýchlo, ale k nemu sa už nedalo dostať. 
Hneď ho obkľúčili fotografi a novinári a 
už sme ho nevideli. Mrzelo nás to, no 
nedalo sa s tým nič robiť. Ešte sme čakali 
na Petra Velitsa, ktorý štartoval medzi 
poslednými, vďaka svojmu celkovému 
umiestneniu. Mal pritom bronchitídu a 
musel mať antibiotiká. Zadarilo sa mu 
a nakoniec skončil na krásnom  štvrtom 
mieste. Pred ním bol už len nositeľ žltého 
trička Wiggins, potom Froome a Sanchez 
Luis-Leon. Na konci bolo opäť vyhlásenie 
najlepších a medzi nimi zase  nechýbal 
ani náš Peťo Sagan v zelenom tričku. 
Jasné, že si nás všimol, opäť tak, ako 
aj kamery, a hodil nám svoju kyticu, 
ale bohužiaľ tentoraz sa netrafil priamo 
k nám. Uchmatla nám ju jedna staršia 
pani spred nosa. Asi aj ona bola jeho 
veľkou fanúšičkou. 
  Na konci vyhlásenia sme si počkali na 
našich hrdinov a dostali sme od nich 
podpisy. Veľa to pre nás znamenalo a už 
teraz sa tešíme, keď nám budú visieť 
zarámované v detskej izbe. Chalani boli 
veľmi milí, skromní a bolo vidno že sa už 
tešia na zajtra, na poslednú etapu. 
  V dvadsiatej etape sme už boli v Paríži 
na Champs - Élysées. Museli sme sa tam 
presunúť už deň vopred, takže celú noc 
sme spali v aute. Hotely boli väčšinou 
už vypredané. Ráno sme skoro vstali, 
prešli sa po vyzdobenom Paríži, až sme 
došli na určenú ulicu. Našli sme si dobré 
miesto, odkiaľ by mohol byť dobrý výhľad 
a opäť sme si počkali pár hodín. Všetci 
cyklisti si to celé užívali, a to bolo na nich 
aj vidno. Bol to posledný deň na Tour 

2012. Navzájom sa rozprávali, všade bola 
pokojná atmosféra. My sme to všetko 
pozerali na veľkoplošných obrazovkách 
a zároveň si užívali ruch na ulici. 
  Tesne pred každým príchodom cyklistov 
sa na cestách ešte objavili sponzorské 
autá alebo alegorické vozy, ktoré boli 
veľmi zaujímavé. Každé z nich bolo iné, 
s rôznymi motívmi. Boli tam napr. spon-
zori zo Škody, autá prezentujúce Haribo 
cukriky, Nesquik, LCL, francúzske pečivo 
a vodu Vittel a iné. Všetky tieto vozy 
rozhadzovali rôzne suveníry, od náram-
kov, šiltoviek, fľaškovej vody, cukríkov..., 
ba dokonca rozdávali aj pečivo natreté 
Nutelou. Popritom bolo aj veľa zabáva-
čov, kúzelníkov, ktorí robili tú atmosféru 
pretekov ešte krajšou ako bola. Nás si títo 
zabávači veľmi obľúbili lebo, ako jediní 
pozorovatelia, sme im stále točili rapká-
čikmi, ktoré sme si doniesli zo Slovenska. 
Im sa to páčilo a preto sa nám takmer 
vždy niečo ušlo.
  Po príchode na Champs-Élysées ma-
li prejsť cyklisti posledných necelých 
60 kilometrov a prechádzať okruhy po 
tej krásnej ulici. Posledné zvonenie a prí-
chod posledného kolečka signalizovalo, 
že všetci cyklisti začali špurtovať, aby 
mohli získať posledné víťazstvo na Tour. 
Na čele celého pelotónu bol tím SKY. 
Ako sa blížila posledná zákruta, peletón 
sa začal rozpadať a na čele za objavili 
najlepší šprintéri, medzi nimi Cavendish, 
Goss a samozrejme aj náš Peter Sagan, 
ktorý dal do toho všetko. Vyzeralo to 
nádejne, ale Cavendish ho predbehol. 
Peťovi ostalo zase druhé miesto. Pre 
Cavendisha to bola už štvrtá výhra na 
Tour v Paríži na Champs-Élysées. Peťo 
sa jednoducho ukázal v tom najlepšom 
svetle v akom sa len dalo. 
  Po slávnostnom vyhlásení, kde sme na-
ozaj boli všetci šťastní kvôli Petrovi a jeho 
zelenému dresu, sa všetky tímy predviedli 
spoločne v poslednom rozlúčkovom kole, 
kde sa nám ušli nejaké rozhovory a po-
ďakovania za fandenie a stisky rúk nielen 
od našich cyklistov, ale aj od Nibaliho, 
ktorý po nás kričal Sagaaan, lebo si nás 
tak pamätal. Samozrejme, my so sestrou 
sme ešte zbehli do zeleného autobusu 
Liquigasu a získali viaceré podpisy a na 
pamiatku aj poháriky, z ktorých si pripíjali 
šampanským na svoje víťazstva nielen 
Peťo, ale aj ostatní členovia tohto tímu.
Bolo to úžasných šesť dní, aké sa tak 
rýchlo nezopakujú. Našli sme si kopu 
priateľov medzi organizátormi, samotný-
mi cyklistami či už bratmi Velitsovcami, 
Peťom Saganom, Nibalim, ale aj ich 
masérmi, pánom Saganom starším či 
inými ľuďmi, ktorí boli v tom kolotoči TDF. 
Zažili sme kopu emócií a videli kopu 
nových miest. 
   Tour de France sú preteky, o ktorých 
sníva veľa fanúšikov a nám sa splnil tento 
sen. Byť súčasťou tej atmosféry bolo ako 
byť stredom vesmíru. Zmenilo sa veľa 
a nielen pre nás. Zmenila sa aj cyklistická 
história nielen u nás na Slovensku, ale aj 
svetová cyklistika, lebo sa tam podstatne 
zapísali aj  naši cyklisti. Zvlášť jeden 
v zelenom - náš Peter Sagan. Ale aj Pe-
ter Velits, ktorého je škoda, že nešiel na 
Olympijské hry.
  A my spolu s dresmi ŽP a slovenskými 
vlajkami sme boli pri tom. Síce nám odišli 
hlasivky, ale to nevadí. Kričali sme za vás 
všetkých. Teraz už len môžeme očakávať 
Petrove nasledujúce výsledky na olympiá-
de v Londýne, kde budeme určite  tiež 
pritom. Ale o tom už nabudúce.

Michaela Vrábliková,
absolventka SGŽPDaniela s Vincenzom Nibalim

Bol to nezabudnuteľný zážitok
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Jedálny lístok 13. – 19. august 2012 Jedálny lístok 20. – 26. august 2012
Pondelok

Polievky: slovenská hubová, pečivo
kačacia s cestovinou, pečivo

Vyprážané kuracie stehno, zem, kaša, kompót
Hovädzí guláš maďarský, cestovina

Roľnícke zemiaky, uhorka
Zelotofu, pečivo

Kelové listy plnené zeleninou, mrkvový šalát 
Pečené buchty so slivkovým lekvárom, kakao

Bageta salámová so šalátom
Mliečny balíček

Utorok
Polievka: šošovicová s kys. kapustou, pečivo

roľnícka, pečivo
Hovädzie dusené, chrenová omáčka, knedľa

Morčacie soté na zelenine, ryža, šalát
Zemiakové placky plnené mäsom

Lahôdkový šalát, pečivo
Zapekaný brav. rezeň so syrom, 

zeleninová obloha
Šúľance s makom
Bageta Gurmán

Údená krkovička, pečivo
Streda

Polievky: oravská fazuľová, pečivo
zemiaková gulášová, pečivo

Detvianska nátura, opekané zemiaky, uhorka
Pečené kuracie stehno, tarhoňa, šalát

Štefanská sekaná pečienka, zem. prívarok, chlieb
Šalát syrový so šampiňónmi, pečivo

Rezance s tvarohom, zakysanka
Palacinky s Nutelou

Celozrnná bageta syrová
Ovocný balíček

Štvrtok
Polievky: držková, pečivo
rascová s vajcom, pečivo

Bravčová pečená krkovička, kapusta, knedľa
Hovädzia roštenka portugalská, ryža, šalát

Vyprážaná brokolica, zem., tatárska omáčka
Šalát grécky, pečivo

Zapekaná ryba so šampiňónmi, 
šalát z čer. kapusty s kukuricou

Rezancový nákyp s tvarohom a jahodami
Bageta moravská

Vyprážaný bravčový rezeň, pečivo
Piatok

Polievky: prešporská, pečivo
cesnaková s haluškami, pečivo

Vyprážané čevapčiči, zemiaky, šalát
Kuracie prsia na paprike, cestovina

Zemiakovo-bryndzové pirohy so slaninou
Bulharský šalát s bravčov. mäsom, pečivo

Hubové rizoto, uhorkový šalát
Šišky s džemom, kakao

Bageta s pikantným mäsom
Mliečny balíček

Sobota
Polievka: zeleninová s liatym cestom, pečivo

Kuracie stehno zbojnícke, ryža, šalát
Hovädzí guláš debrecínsky, knedľa

Bageta Apetito
Nedeľa

Polievka: kyjevské šči, pečivo
Vypráž. morč. medailónky so šunkou a syr., ze-

miaky, tatárska omáčka
Bravčové mäso na srbský spôsob, slov. ryža, 

šalát
Bageta s kuracím mäsom

Pondelok
Polievky: údeninová, pečivo

krupicová so zeleninou, pečivo
Pečené morčacie stehno, červ. kapusta, knedľa

Hovädzí guláš mexický, ryža, šalát
Špenátový prívarok, volské oko, zemiaky

Ružový cestovinový šalát s tuniakom
Kuracie stehno na záhradnícky spôsob

Orechový závin, kakao
Celozrnná bageta syrová

Ovocný balíček
Utorok

Polievky: boršč s mäsom, pečivo
kelová s ryžou, pečivo

Hydinové ražniči, zemiaky, šalát
Bravčové stehno bratislavské, cestovina

Držky na diabolský spôsob, knedľa
Šalát strukovinový miešaný, pečivo

Rizoto natural so zeleninou
Lievance s džemom

Bageta s kuracím mäsom
Pečená bravčová krkovička, pečivo

Streda
Polievky: fazuľová kyslá, pečivo

pohronská, pečivo
Hovädzia pečienka sviečková, knedľa

Kuracie prsia prírodné, zeleninová ryža, šalát
Vyprážaná treska plnená brokolicou 

a syr., zem., šalát
Parížsky šalát, pečivo

Zapekané sójové papriky, zelen. obloha
Tvarohový nákyp s višňami

Bageta Apetito
Mliečny balíček

Štvrtok
Polievky: krúpková, pečivo

frankfurtská, pečivo
Vypráž. brav. rezeň., zem. šalát s majonézou

Kuracie stehno na smotane s hlivami, cestovina
Pizza diabolská

Šalát mrkvový s marhuľami
Top šalát s kuracím mäsom, pečivo

Buchty na pare s Nutelou, mak. posýpka, kakao
Bageta s pikantným mäsom

Pečené kačacie stehno, pečivo
Piatok

Polievky: hovädzia s peč. haluškami, pečivo
šurdica, pečivo

Bravčový guláš segedínsky, knedľa
Morčacie prsia plnené Nivou, ryža, šalát

Kuracie stehno so zelen., špenátové rezance
Pikantný syrový  šalát, pečivo

Pečené zemiaky s paradajkovou omáčkou
Muffiny s čokoládou, kakao

Bageta Gurmán
Ovocný balíček

Sobota
Polievka: stupavská zabíjačková, pečivo
Bravčový rezeň s pečeňou, zem., šalát

Morčacie mäso na hubách, tarhoňa, šalát
Bageta moravská

Nedeľa
Polievka: karfiolová, pečivo 

Hovädzia roštenka na slanine, ryža, uhorka
Nitrianske bravčové stehno, knedľa

Bageta šampiňónová so šunkou

Zdravie máš len jedno
Zdravé a nezdravé 

Počas týchto dní je veľmi obľúbe-
né. Aj napriek tomu, že sa spája 
s príjemným posedením v rodine 
či s priateľmi, nemalo by sa stať 
ako spôsob prípravy jedla pravid-
lom. Väčšinou sa na grilovanie po-
užívajú mäsá s vyšším obsahom 
tuku, najmä z červeného mäsa. 
Samotná konzumácia červeného 
mäsa sa dnes pokladá za riziko-
vý faktor nádorových ochorení. 
Riziko sa zvyšuje, ak sa červené 
mäso konzumuje pravidelne vo 
väčšom množstve údené, kon-
zervované, grilované či smažené. 

Čím je mäso tmavšie a prepále-
nejšie a čím viac šťavy skonzu-
mujeme, tým je obsah rizikových 
látok väčší. Biele mäso a ryby 
sa dnes pokladajú za oveľa bez-
pečnejší variant mäsa. Aj obsah 
látok v grilovanom bielom či rybom 
mäse je priaznivejší ako v červe-
nom. Zdravotné riziko predstavuje 

nielen silne prepečené, usmažené 
alebo grilované červené mäso, ale 
aj neúmerne prepečené obilniny, 
napr. chlieb, pečivo alebo zemia-
ky. Aj keď jedlá z grilu sú naozaj 
chutné, neodporúča sa ich častá 
konzumácia. Platí tu striedmosť 
a opatrnosť, nakoľko smažené 
či grilované jedlá sa pripravujú 

porcia prílohy a obrovská porcia 
zeleniny. Mnohí si grilované pokr-
my prichutia majonézou, tatárskou 
omáčkou, kečupom, dresingom, 
atď. V tomto prípade zvoľte majo-
nézu a tatársku omáčku s nižším 
obsahom tuku, bohatými na esen-
ciálne omega-9, omega-6 a najmä 
omega-3 MK a ktoré majú málo 
cholesterolu. Napriek tomu neza-
búdajte, že aj tieto pochutiny majú 
v sebe dosť energie a vychutná-
vajte si ich v malých množstvách. 
Dopriať si môžete pri grilovaní aj 
bylinkové koreniny, napr. orega-
no, ktoré pridajú pokrmom chuť 
a arómu. No aj v tomto prípade 
platí, že v záujme svojho zdravia 
a zdravia blízkych sa správajte 
triezvo a racionálne.   
Niekoľko spôsobov grilovania
Nepriame grilovanie prebieha pri 
teplote okolo 180 stupňov Celzia. 
Prepekanie prebieha nepriamo 
pomocou horúceho vzduchu, ktorý 
obieha okolo celého roštu. Zvyšu-
je sa aj čas grilovania, zvyčajne 
presahuje 30 minút, vhodné je 
pre pečenie silnejších a väčších 
kusov.
Pri priamom grilovaní na dre-
venom uhlí je potrebné rovno-
merne rozprestrieť rozžeravené 
drevené uhlie pod roštom, do 
stredu roštu umiestnime grilované 
mäso. Veľká žiara (280 – 290 
stupňov Celzia na grilovacom roš-
te) uzavrie póry grilovaného mäsa 
a tak šťava zostáva v jeho vnútri. 
Nepriame grilovanie na dreve-
nom uhlí bežne používame pri 
mäsách s dlhším časom úpravy 
ako 30 minút. Od priameho gri-
lovania sa líši tým, že doprostred 
uhlia umiestnime hliníkovú misku, 
alebo inú kovovú nádobu, ktorá 
zabráni kvapkaniu tuku a šťavy 
z mäsa priamo na rozpálené dre-
vené uhlie. Žiar pri tomto spôsobe 
grilovania býva nižší, okolo 180 
stupňov Celzia. Teplo rotuje vo 
vnútri grilu a mäso sa rovnomerne 
prepečie.  

Nepodceňujte grilovanie
s aplikáciou vysokých teplôt a pri 
ich konzumácii sa zvyšuje miera 
prijímania látok, ktoré zvyšujú 
riziko nádorov a aterosklerózy. 

Dodržujte zásady
Z uvedeného vyplýva, že nie kaž-
dý víkend by ste mali na chalupe, 
či záhrade usporiadať grilovač-
ku. Môžete ju nahradiť napríklad 
prípravou inak tepelne spraco-
vanej stravy (na pare, dusenej 
či varenej). Najzdravšie je však 
konzumovať v letnom období veľa 
surovej zeleniny a ovocia. 
  Ak však už grilujete, zamedzte 
priamy styk mäsa s ohňom, od-
kvapkávaniu šťavy a tuku z mäsa 
do ohňa. Použite ochranný alobal 
a špeciálne grilovacie pomôc-
ky. Za bezpečnejšie sa považuje 
grilovanie v elektrickej rúre (elek-
trický gril) alebo v mikrovlnnej 
rúre. Majte na pamäti, že mäso 
vo veľkých kusoch sa neprepe-
čie tak rovnomerne, ako keď ho 
pokrájame na menšie kúsky. Ne-
prepečené, či zhorené kúsky nikdy 
nejedzte! Platí to nielen pre mäso, 
ale aj pre chlieb alebo zemiaky. Aj 
pri grilovaní zemiakov používajte 
alobal, pripálené kusy radšej od-
hoďte. Grilujte najchudšie druhy 
bieleho mäsa s minimálnym obsa-
hom tuku, ako napríklad hydinové 
prsia, prípadne chudšie mäso 
z diviny, či ryby a morské plody. 
Pri grilovaní nešetrite na zelenine, 
ktorá je vhodným doplnkom vo for-
me šalátov (z papriky, paradajok, 
brokolice, cvikle, baklažánu...) 
a má ochranné faktory, ktoré môžu 
urobiť grilovanie bezpečnejším 
a zdravším. Pri konzumácii grilo-
vaného mäsa platí zásada – málo 
znamená viac, t.j. málo chudého 
mäsa, primeraná – skôr veľká 

• Ak je medveď bližšie ako sto metrov a približuje sa smerom k vám, 
je potrebné ustúpiť a pomaly odchádzať. Môžete pritom na seba 
upozorniť hlasom, ale nekričte. Nikdy neutekajte!

• Ak sa s medveďom stretnete na vzdialenosť niekoľkých metrov, 
postupujte ako v predchádzajúcom prípade. Snažte sa však odvrátiť 
pohľad bokom od medveďa. Ten si môže myslieť, že ste ho ešte 
nezaregistrovali a pokúsi sa uniknúť. Priamy pohľad do očí môže 
naopak vyprovokovať útok.

• Ak už medveď zaútočil, zostaňte ležať na zemi tak, aby ste si nohami 
chránili brucho a rukami držali krk za hlavou. Nehýbte sa a zotrvajte 
v tejto polohe, kým medveď definitívne neodíde.

• Ak stretnete synantropného medveďa (spoznáte ho podľa toho, že sa 
pohybuje v blízkosti turistických zariadení, živí sa odpadkami a pod.) 
nepribližujte sa, nesnažte sa ho prikrmovať a čo najrýchlejšie odíďte. 
Ak vás prenasleduje, odhoďte nejakú vec (napríklad ruksak), ktorá 
môže medveďa zaujať a zdržať. 

Je čas zberu lesných plodín, na ktorých si pochutnávajú aj medvede. Dňa 27. júla 
o 19.45 hod. zachytil objektív L. Kardhordu macka v lokalite „Diel“ nad Pieskom. 

Čo robiť, ak ho stretnete?



piate výročie úmrtia
Pavla KVIETKA z Brezna.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry s rodinami, 
vnúčatá Lucka s manželom, 
Ivanka, Zuzka, Jakubko a os-
tatná rodina

...
„Jediné srdce na svete sme 
mali, ktoré dokázalo nás mi-
lovať. Aj keby láskou zobudiť 
sme ho chceli, neozve sa už 
nikdy viac. Odišlo, zmĺklo, 
išlo späť. Sú chvíle, ktoré 
ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíc-
krát spomíname. Márne ťa naše oči hľadajú, 
márne po tvári slzy stekajú.“
Dňa 12. augusta uplynul smutný rok, čo nás 
navždy opustila naša milovaná

Jolana FOGELOVÁ z Hronca.
Kto ste ju poznali a mali radi spomínajte 
v tichosti spolu s nami

...
Dňa 28. augusta uplynú dva 
roky odvtedy, ako nás na-
vždy opustil milovaný 
Martin RIDZOŇ z Lopeja.

S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéry a syn s ro-
dinami

... 
„Roky ubiehajú, ale v našich 
srdciach zostávaš. Tvoj od-
chod veľmi bolí, všetkých 
ktorí ťa mali radi a na teba 
nezabúdajú.“
Dňa 17. júla uplynuli tri ro-
ky odvtedy, ako nás navždy 
opustila milovaná mama, dcéra, sestra 
a kolegyňa

Anička NIŠČÁKOVÁ z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú syn a dcéra, 
mama, sestra, synovci a bývalí spolupra-
covníci zo ŽP Informatika 

V júli odišli do
predčasného starobného dôchodku

Jozef ĎURČÍK,
Ladislav GURSKÝ,

invalidného dôchodku
Ján KURTÍK.

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová 
im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov života 

želáme len slnečné dni. 

„Opustil si nás bez slova roz-
lúčky, ale my sme s tebou stá-
le v spomienkach a prosíme 
za spásu tvojej duše.“
Dňa 11. augusta uplynie de-
sať rokov odvtedy, ako nás 
navždy opustil milovaný syn, brat, otec a sta-
rý otec

Branislav POBOŽNÝ z Podbrezovej.
S láskou spomína celá rodina 

...
„Nečakane si odišiel z nášho 
života, my zostali sme sami, 
no naveky budeš v srdciach 
našich a tých, čo ťa mali radi.“
Dňa 25. augusta by sme si 
pripomenuli nedožitých 50 
rokov a 30. augusta štvrté výročie od úmrtia 
nášho milovaného syna, otca a brata

Vladimíra ŠVANTNERA z Valaskej.
S láskou a úctou spomína celá rodina

...
„Osud je občas veľmi krutý, 
nevráti čo raz vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký 
žiaľ.“
Dňa 6. augusta sme si pri-
pomenuli pätnáste výročie 
od tragickej smrti nášho milovaného syna 
a brata

Bohuslava LIBIČA z Valaskej.
S láskou spomína mama,

brat a sestry s rodinami
... 

„Už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce 
puká zas. Už poznáš ten pocit prázdnoty, 
keď život druhú šancu nedá ti. Srdce topí 
sa v mori horkých sĺz, dušu zviera bolesť 
blízkych sŕdc. A myseľ hodnotí chvíle s tebou 
strávené, čo nevrátia sa nikdy, navždy sú 
vzdialené...“
Dňa 7. augusta 2012 sme si pripomenuli 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známy, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým 
manželom, otcom, starým otcom a bratom 
Pavlom SCHWARCBACHEROM z Osrblia.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, slová útechy 
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš veľký žiaľ. 
Ďakujeme aj Dychovej hudbe ŽP.

Manželka a deti s rodinami

pracovné jubileá
40-ročné

Pavel ĎURICA
35-ročné

Božena BRVENÍKOVÁ
Jozef MACHNIČ

Edita MITTERPACHOVÁ
Eva MUTIŠOVÁ

30-ročné
Jozef AUXT

Dušan BELKO
Ing. Marian KURČÍK

25-ročné
Ing. Iveta DANČOVÁ
Ľubomír GIERTLI

Miroslav HORVÁTH
Ivona JOUROVÁ

Ing. Ivan MAJERČÍK
Ing. Peter PEIHOFFNER

Imrich RÁCZKO
Ing. Ivan SETVÁK

20-ročné
Ing. Pavol AMBRÓZ

Ondrej BABIC
Ing. Ján BELKO

Ing. Ľubomír KOVÁČ
Peter KÚDELKA
Milan MICHALÍK
Juraj SPIŠIAK
životné jubileá
Juraj ENGELER

Jaroslav HORVÁTH
Ondrej IŠTVÁN

Ing. Jaroslav MAČEJOVSKÝ
Jaroslav ŠVANTNER
Ľubomír VLČEK
Štefan BAČKO
Viera BÚDOVÁ

Ján KRNÁČ
Ing. Ján LENDÁCKY

Soňa LOPUŠNÁ
Ivan MILAN

Ondrej NOSKO
Pavel TIŠTIAN

Pavel FILO
Alica KOCHANOVÁ 
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Spomienky

Poďakovanie

Inzertná služba
Predám 3-izbový byt v Brezne. 
Kontakt 0905 638 253

...
Predám pekný, lacný pozemok v Ro-
hoznej. Kontakt: 0905 511 505

... 
Predám garáž v Podbrezovej, Šupko-
va štvrť, cena 4 000 eur.
Tel. 0903 552 598

...
Predám 4 ks zimné pneu MP 59 Mata-
dor 185/60/15 na plech. diskoch, málo 
jazdené, cena dohodou.
Tel.: 0903 546 084.

Doplňte správne znenie a odpoveď zašlite do desiatich dní od vydania tohto čísla do redakcie.

Autor:
PK
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Peter SAGAN
Meno tohto slovenského cyklistu sa 
skloňuje po Tour de France 2012 na 
celom svete. V zelenom drese naj-
aktívnejšieho pretekára absolvoval 
všetky etapy a preteky skončil na 2. 
mieste. Premiéru mal aj na súčasných 
olympijských hrách. Zainteresovaní 
vedia, že Sagan už počas dvojročné-
ho hosťovania v Cyklistickom klubu 
ŽP Šport (2008-2009) zbieral me-
daily, k najcennejším patrili bronzo-
vá v ktg. juniorov na Majstrovstvách 
Európy v cyklokrose a strieborná z 
Majstrovstiev sveta v cyklokrose 2008 
v Trevise.

(vk)

A-mužstvo FO ŽP Šport, a.s. – horný rad zľava: Juraj Pančík, Pablo Podio, Stanislav Morháč, Tomáš Čekovský, Július Szoke, Ľubomír 
Rusnák, Milan Harvilko, Michal Cmarko, Július Gombala, stredný rad zľava: Patrik Gábriš, Ľuboš Kupčík, Hector Tubonemi, Lukáš 
Kožička, Ivan Minčič, Ján Nosko, Matej Kochan, Gabriel Snitka, Nikola Andrić, Jozef Hanák, dolný rade zľava: Blažej Vaščák, Dušan 
Uhrík – vedúci družstva, Pavel Purdek – fyzioterapeut, Vladimír Soták ml. – viceprezident FO, Július Kriváň - prezident FO, Jaroslav 
Kentoš – tréner, Jozef Marčok – riaditeľ ŽP Šport, a.s., Michal Budovec – športový riaditeľ ŽP Šport, a.s., Branislav Benko – asistent 
trénera, Jozef Chovanec – masér, Vratislav Greško.                                                                                                   Foto: I. Kardhordová

Blažej Vaščák, ktorý obliekal reprezentačný dres 
v rokoch 2007-2008 v štyroch stretnutiach, posilnil 
útok Železiara a v druhom kole jesennej časti vsietil 
premiérový gól za farby nášho klubu. Pôsobil v 1. FC 
Košice, Ličartovciach, Artmedii Petržalka, Trenčíne, 
v talianskych tímoch Treviso, Lecce a Cesena, 
poľskom Polonie a do FO ŽP Šport, a.s., prišiel 
z Bardejova. Čo od tejto posily očakáva tréner 
Jaroslav Kentoš? „Dobré výkony a hlavne góly, 
ktoré nám veľmi chýbali v zápasoch jarnej časti 
minulého ročníka. Blažej Vaščák má ideálny futbalový vek a ja verím, že 
naše očakávania naplní.“  (vk)

Predstavujeme posily

DAC – FO ŽP 1:1
V druhom kole podbrezovský tím 
čakal takpovediac ďalší nová-
čik 2. ligy DAC Dunajská Streda, 
mužstvo, ktoré v minulej sezó-
ne hrávalo najvyššiu súťaž na 
Slovensku. Úvodné dejstvo pat-
rilo našim hráčom, ujali sa ve-
denia z rýchleho protiútoku, keď 
Čekovský v rozhodenej obrane 
našiel Vaščáka a jeho jemný lob 
skončil v 29. minúte za bránko-
vou čiarou domácich (0:1). Po 
polčasovej prestávke domáci hru 
i skóre vyrovnali, gólovo sa pre-
sadil v 51. minúte Huber hlavou 
po Fodrekovom rohovom kope. 
V závere mohli rozhodnúť hráči na 
oboch stranách, brankári však boli 
dostatočne pozorní.  Tréner Jaro-
slav Kentoš po zápase zhodnotil 
jeho priebeh, ako zápas dvoch 
rozdielnych polčasov, z ktorých 
v prvom polčase sme boli lepší 
my, v druhom súper, takže remíza 
je spravodlivá. Dunajská Streda 
sa podľa jeho vyjadrenia „...v týžd-
ni posilnila skúsenými hráčmi, 
má skúsené mužstvo a ľahko sa 
odtiaľto body nosiť nebudú.“

Tereza Medveďová
dvojnásobná majsterka SR 2012 
Od 21. do 22. júla sa vo Valči konali Majstrov-
stvá SR v horskej cyklistike. V sobotu boli 
na programe preteky kategórie XCE- šprinty, 
v ktorých členovia Cyklistického klubu ŽP 
Šport vybojovali jeden titul v kategórii kadetiek 
- zásluhou Terezy Medveďovej, ďalší obsadili 
6. miesto Pavol Kvietok, 9.Tomáš Kapajčík, 
13. Šimon Vozár a 15. Sebastián Čanecký. 
V nedeľu majstrovstvá pokračovali pretekami  
XCO- cross country, v ktorých v kategórii starší 

žiaci obsadili naši pre-
tekári: 6. miesto Tomáš 
Kapajčík, 9. Slavomír 
Kujan, 18. Daniel Raj-
čok. V kategórii kade-
tov bol 7.  Pavol Kvietok a 15. Macel Havetta, 
z juniorov bol 3. Šimon Vozár 5. Sebastián 
Čanecký. Titul majsterky Slovenskej republiky 
si v kategórii kadetky vybojovala Tereza Med-
veďová. (pm)

Tip na 
víkend Holíčsky zámok

   Ak vás upútala naša reportáž z 
Baťovho kanála, na spiatočnej ceste 
môžete vodné atrakcie vymeniť za náv-
števu historickej pamiatky – Holíčskeho 
zámku. Súčasný neskorobarokový 
výzor zámku je výsledkom prestavby 
renesančnej protitureckej pevnosti 
na reprezentačné letné sídlo c.k. ro-
diny Habsburgovcov. Trojposchodová 
obytná budova je riešená do tvaru pís-
mena U a obohnaná mohutným dvoj-
násobným systémom hradného múru 
a priekopy, za ktorými až do roku 1919 
pokračoval rozsiahly ohradený park.
   Podľa zistení, najstaršie osídlenie 
lokality kaštieľa sa datuje od 2. polo-
vice 12. storočia. Doložené je torza-
mi sídliskových objektov na akomsi 
vyvýšenom výbežku – polostrove, 
ktorým bola lokalita od východu voľne 
prístupná. Prírodné danosti využili 
prví obyvatelia areálu pri budovaní 
opevnenia. Holíč – Wywar je písom-
ne doložený v roku 1256 v súvislosti 
s obnovením donácie na Skalicu po 
tatárskom vpáde.  Ďalší písomný údaj 
sa vzťahuje na vládu Ondreja II. a po-
chádza z r. 1273, kedy vladár hrad 
(Ujvár) s majetkami daroval šľachticovi 
Kemenovi. Holíč bol poslednou zastáv-
kou v Uhorsku na komunikácii vedúcej 
do Čiech. Jeho význam neklesol ani 
v nasledujúcich rokoch. V polovici 13. 
storočia tu bolo založené kráľovská 

mýtna stanica a podľa ustanovenia 
Bélu IV. sa stal sídlom jedného obvo-
du – dištriktu Bratislavského komitátu. 
Počas bojov Matúša Čáka s Jánom 
Luxemburským (1315) sa pohraničný 
hrad dostáva do popredia ako Holicz, 
alebo Elba Ecclesia. Matúš Čák Tren-
čiansky vybudoval nový priestranný 
objekt – obdĺžnikovej, trojpriestorovej 
dispozície s vybiehajúcou hranolovou 
vežou v severozápadnom nároží. Išlo 
o nový typ paláca, nesúvisiaci s opev-
nením. Stredný – najväčší priestor,  bol 
uzavretý z dvoch užších strán vežami. 
Palác postavili v jednej stavebnej etape 
a v polovici 15. st. došlo k jeho roz-
siahlej prestavbe.  Bola zlikvidovaná 
najstaršia obytná budova a predgo-
tické opevnenie, vežovitá stavba bola 
rozobraná po základy a k západnému 
múru veže a severnému múru paláca 

zo 14. st. pristavili ďalších pätnásť met-
rov široký palác, zabudovaný dodnes 
v západnom krídle kaštieľa, neskôr 
rozšíreného o priečelie. V období re-
nesancie neskorogotické opevnenie 
vymenili za protiturecké hviezdicové 
opevnenie, pospájané kazematami 
s vonkajšou i vnútornou priekopou.  
Podpivničili takmer celé nádvorie 
a k vonkajšiemu opevneniu situovali 
hospodárske budovy. Dobudovaním 
severného a rozšírením západného 
traktu kaštieľa bola prestavba v roku 
1678 dokončená. V roku 1736 sa Holíč 
opäť stal majetkom cisárskej rodiny, 
ktorá ho prebudovala na trojkrídlový 
barokový kaštieľ. Výsledok zaraďuje 
zámok medzi vrcholné barokové diela 
na území Slovenska. Monumentalita 
objektu, jeho architektonická koncepcia 
a historické reálie boli dôvodom na vy-
hlásenie za národnú kultúrnu pamiatku 
v roku 1970. 

Ľ. Lacuška + foto


