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Slovensko je krajina popretkávaná 
množstvom hradov, zámkov a kúrií 
s bohatou históriou, o ktorej 
mnohokrát ani netušíme, a tak 
mnohé z nich chátrajú v tichom 
zabudnutí. Našťastie, nájdu sa ľudia, 
čo sa rozhodli do niektorých z nich 
vniesť nový život a oživiť ich dávny 
lesk. Zámok v Haliči v posledných 
rokoch jeho majitelia pretvorili na 
zážitkový hotel. 

vici 15. storočia, keď hrad obsadil Jan 
Jiskra z Brandýsa). V roku 1552 panov-
ník Ferdinand I. povolil ďalšiemu Štefa-
novi Lossonczymu dedenie po praslici, 
a tak sobášom dcéry Anny sa hrad od 
16. storočia stal na dlhé obdobie ma-
jetkom jedného z najstarších šľachtic-
kých rodov v Uhorsku, Forgachovcov 
až do roku 1948. Za toto obdobie bol 
viackrát zničený a znovu vystavaný  
a nový majiteľ Žigmund Forgach musel 

Galicia nueva

Z
ačiatky zámku v Haliči sia-
hajú do 12. storočia, avšak 
prvá písomná zmienka 
o obci pochádza z roku 
1299. Pre zámok je oveľa 

dôležitejší rok 1386, kedy kráľovná 
Mária povolila Štefanovi Lossonczymu 
postaviť na tomto mieste kamenný 
hrad Halič - Gach. S týmto menom 
sa spája až do polovice 16. storočia 
(okrem krátkeho prerušenia, v polo-

Renesančno-barokový zámok 
v Haliči po rekonštrukcii vyrástol 

do krásy a stal sa pýchou 
novohradského regiónu. 

Zámocký
klenot Novohradu

Fontána sa pri rekonštrukcii presunula z DvORanY 
na vstupné nádvorie zámku.

hotel****  



80 8180

architektúra

vybudovať opevnenie, aby bol hrad 
schopný odolávať protitureckým ná-
jazdom. Na pôdoryse nepravidelného 
šesťuholníka vznikla poschodová 
budova so šiestimi nárožnými bašta-
mi, zabezpečená priekopami a nasy-
panými valmi. Aby obyvatelia hradu 
pri obliehaní vydržali odrezaní od 
vonkajšieho sveta, vykopali na nádvorí 

Prepychové barokové 
sídlo
Nástupom Jána Forgacha ml., obľúben-
ca Márie Terézie, sa ruiny hradu začali 
od roku 1762 meniť podľa projektov 
architekta Meyerhoffera na prepycho-
vé barokové šľachtické sídlo. Podobne 
ako pri mnohých iných historických 
stavbách, i v jeho prípade tu dnes náj-

deme rôzne štýly, charakteristické pre 
to-ktoré obdobie. Ako príklad možno 
uviesť drevené renesančné trámové 
stropy v šľachtických miestnostiach na 
prvom poschodí. Počas barokovej pre-
stavby v 18. storočí boli podbité, omiet-
nuté. V súčasnosti sa nachádzajú  
v piatich miestnostiach a svojou prí-
tomnosťou historicky (aj po estetickej 

Podľa vrcholných barokových 
architektúr viedenskej školy 
staviteľ anton Meyerhoffer 
vybudoval slávnostné 
dvojkrídlové trojramenné 
schodisko.

K príjemnej oddychovej 
atmosfére prispieva knižnica 

na prízemí.

vysvätená kaplnka v minulosti 
slúžila ako priestor, do ktorého 

odnášali umierajúcich členov 
rodiny, aby tam ľahšie dokonali 

svoju životnú púť.

najreprezentatívnejším 
priestorom sa stala Župná sieň 

nad hlavným vstupom do zámku.

Presklená DvORana aRcaDia 
je miestom spoločenského 
života, miesto, kde pôvodne 
stála fontána je naznačené 
dlažobným obkladom.

76 m hlbokú studňu. Hrad neobišlo 
ani protihabsburgské povstanie kuru-
cov. Nájazdom Tököliovcov a neskôr 
Rákocziovcov odolávali takmer dve 
desaťročia. Napokon hrad predsa len 
odovzdali do rúk Rákocziho vojskám, 
za čo ho po porážke povstalcov napo-
kon vypálili cisárske vojská generála 
Heistera. 
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Dvojlôžková 
izba De luX 

ĽuDOvÍT l. 
veĽKÝ

zariadený 
empírovým 

nábytkom je 
skutočným 

zážitkom.

Európe a tiež pre zmenu spoločenské-
ho režimu sa už nestihol spamätať. 
Po znárodnení sa z neho v roku 1957 
stáva vlastivedné múzeum, pamiatko-
vú izbu tu zriadili aj Božene Slančíko-
vej Timrave. Od roku 1965 do roku 
1993 fungoval ako sociálny ústav pre 
mentálne postihnutú mládež. Ďalších 
desať rokov bez akéhokoľvek využitia 
chátral, až do roku 2009. 

Návrat k žiarivému 
lesku 
Vykúpenie prišlo so zmenou vlastníka 
v roku 2005. Spoločnosť IMET, a.s. po 
jeho získaní začala realizovať základné 
rekonštrukčné práce. Po nich nasledo-
val rozsiahly reštaurátorský výskum na 
zistenie stavu a možnosti zachovania 
vzácnych neskoro renesančných ná-
stenných malieb pod vedením reštaurá-
tora, akad. maliara Vladimíra Plekanca. 
Po preskúmaní vyše 400 m2 stien 
sa o rok neskôr začalo so samotným 
reštaurovaním. Práce na rekonštrukcii 
a jeho úplnom zariadení trvali až do 
roku 2016, kedy sa zámok v plnom 
lesku a noblese otvoril verejnosti ako 
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Bývanie v jednej z bášt ponúka nádherné 
výhľady do okolitého kraja.

Zariadenie apartmánu v gotickom štýle je 
považované za jedno z tých

najatraktívnejších.

stránke) zvyšujú úroveň zámku. Najre-
prezentatívnejším priestorom sa stala 
Župná sieň nad hlavným vstupom.  
Na výmaľbu stropu si majitelia povol-
lali dvorného maliara Márie Terézie 
Jozefa Ignáca Mildofera a tiež Franza 
Jozefa Wiedona, ktorý pracoval na 
maľbe stien so žánrovými motívmi. Ce-
lá koncepcia sály je riešená racionál-
ne, vzletne, vzdušne a na svoju dobu 
s maximálnou presnosťou. Na strope 
zobrazení bohovia Olympu predstavu-
jú štyri ročné obdobia. Počas reštau-
rovania v roku 1958 bola sála veľmi 
poškodená, 50 % stropnej plochy 
museli doplniť omietky v neutrálnych 
farbách. Poškodenie najviac zasiahlo 
alegóriu Zimy v podobe severného 
vetra Boreasa. Jar (Flóra), Leto (Ceres) 
a Jeseň (Bacchus) prešli úspešnou  
rekonštrukciou. S dokonalou ilúziou 
priestoru v podobe balkónov, fontán, 
vodotryskov, voľne spustených záve-
sov boli zvládnuté aj bočné steny. Na 
dlhších stenách rozdelených do dvoch 
ník, sú zobrazené postavy predsta-
vujúce štyri svetadiely: Európu, Áziu, 
Afriku a Ameriku.

Strata identity
Dobré časy zámok ešte zažil v roku 
1897, keď František Wenckheim dal 
na počesť svojej manželky z rodu For-
gachovcov celý objekt zrekonštruovať. 
V 20. storočí sa zámok už dočkal 
menej slávnych zmien. Počas krátko-
dobej existencie Maďarskej republiky 
rád ho vyrabovali, ďalší úder ho čakal 
počas 2. svetovej vojny, keď ho cel-
kom vydrancovali. V 1944 na krátky 
čas plnil funkciu veliteľskej základne 
8. nemeckej armády. Po vojne až do 
roku 1948 síce opäť prešiel do rúk 
Forgachovcov, ale pre krátkosť času 
a hospodársku situáciu v povojnovej 

izby DeluXe sú zariadené 
v inom dobovom štýle.
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stretnutí, svadieb či iných spoločen-
ských podujatí - koncertov, plesov či 
vernisáží. K príjemnej oddychovej 
atmosfére prispievajú knižnica, Piper 
klub, salóniky zariadené v historických 
slohoch a priestor nad strechami zám-
ku s terasou a nádherným výhľadom 
na široké okolie Haliče.

Oddych a pohodlie
Výraznou zmenou prešlo pôvodné ná-
dvorie zámku, ktoré sa premenilo na 
centrum spoločenského života. Vďaka 
presklenej strešnej konštrukcii služi 
ako priestor, kde možno ochutnať zá-
mockú kuchyňu, posedieť pri dobrej 
káve a zákusku, oddychovať alebo 
viesť rozhovory, súkromné či  
pracovné, v pohodlných kreslách  
a pohovkách. Zároveň sa tu organizu-
jú rodinné a firemné podujatia, často 
aj koncerty klasickej hudby. V zámku 

sa nachádza zámocká vináreň  
NICOLAUS s tanečným parketom,  
s fajčiarskym i separé salónikom, 
exkluzívne wellness s 12 m dlhým 
a 130 cm hlbokým bazénom, vírivkou, 
suchou i parnou saunou, relaxačnou 
miestnosťou a s ponukou rôznych 
druhov masáží. Pre zvýraznenie 
autenticity prostredia a na zvýraz-
nenie skutočnosti, že zámok stojí na 
skalnom prevýšení, bola vo wellness 
umiestnená 7-tonová skala, dovezená 
z neďalekej Rožňavy.
Mimo múrov zámockého hotela si 
návštevníci môžu vychutnať krásu 
a pokoj okolitej prírody v pôvabnom 
francúzskom parku a lesoparku s ja-
zierkom. Jeho revitalizácia sa reali-
zuje práve v tomto období. Aj v jeho 
prípade sa možno tešiť na atraktívne 
voľnočasové aktivity, organizované 
personálom hotela.                           e

architektúra

Kamenná 
klenba 

vinárne je 
pôvodná, 

v novej 
vykopanej 
časti boli 
vytvorené 

steny z tehál 
zo starého 

parného 
mlyna  

z lučenca.

Wellness, ktorého súčasťou je bazén, vírivka, suchá a parná sauna, masážny 
salón, relaxačná miestnosť je navrhnutý v štýle pripomínajúcom antické kúpele.Zámocký hotel **** GALICIA NUEVA. 

Podľa slov generálneho manažéra hote-
la Ing. Pavla Kašubu od začiatku rekon-
štrukcie mali noví majitelia víziu urobiť 
zo zámku výnimočné miesto. Aj vďaka 
osobnému záujmu a záľube v histórii, 
nešetrili na výskume, rekonštrukcii ani 
pri investovaní do kvalitných materiá-
lov či precízne odvedenej práce.  
Zámocký hotel dnes poskytuje ubyto-
vanie v päťdesiatich izbách a apartmá-
noch, ktorých ambíciou je poskytovať 
návštevníkom jedinečný zážitok z po-
bytu. Hoci pri znovuzrodení novohrad-
ského klenotu sa rátalo so zachovaním 
dobových artefaktov, pri zariaďovaní 
priestorov nešlo len o verne zachovanú 
historickú unifikáciu slohu. Netýka sa 
to len štandardných izieb na druhom 
poschodí, ale aj historicky zariadených 
apartmánov na prvom poschodí. Pri 
nich padlo rozhodnutie zariadiť ich 
starožitným nábytkom, ale aj kvalitne 
vyrobenými replikami v rôznych do-

Čo by ste mali vedieť
Zámocký hotel má vlastnú vysvätenú kaplnku, 

a tak sa tu môže zarezervovať svadba aj  
s oficiálnym cirkevným obradom. Samozrejme zámok 

láka aj možnosťou prísť si sem oddýchnuť  
s celou rodinou, naplánovať si pešie či cyklistické túry 

po okolí, vychutnať wellness služby, a to všetko  
v príjemnom prostredí Novohradu. 

bových štýloch - od gotiky, renesancie, 
baroka cez rokoko, empír až po proven-
sálsky štýl. Výber nábytku a dekorácií 
vychádzal okrem dobovej dokumentá-
cie čiastočne aj z historických artefak-
tov, ktoré poskytli žijúci členovia rodu 

Forgachovcov, tí sú dokonca pravidelný-
mi návštevníkmi hotela. Dobový, prevaž-
ne neobarokový štýl okrem niektorých 
apartmánov vyžaruje aj z reprezenta-
tívnych priestorov hotela, určených na 
usporiadanie kongresov, pracovných 


