
Zámocký park s rybníkom je znovu otvorený a prístupný aj verejnosti. 
 

V piatok 13. júla 2018 privítal svojich prvých návštevníkov znovuotvorený a vynovený zámocký park.  

Stalo sa tak necelé dva roky po tom, ako svoje brány otvoril zámocký hotel**** Galicia Nueva, ktorý sa 

nachádza v budove národnej kultúrnej pamiatky - Haličskom zámku.  

A tak sa ku klenotu Novohradu, ako sa Haličský zámok právom nazýva, priradila ďalšia jeho súčasť 

z minulosti - priľahlý lesopark s rybníkom. 

 

Do parku je možné vojsť dvoma vchodmi. Hlavný vstup je umiestnený priamo v areáli zámockého 

hotela, pri zákrute asfaltovej cesty pri bývalých jedlých gaštanoch a vodojeme. Druhý vstup je na konci ulice 

Budovateľov, ktorej pokračovaním lesnou cestičkou sa návštevník do parku dostane priamo z obce.  

Pri oboch vstupoch sú umiestnené tabule so všetkými dôležitými informáciami o parkovom poriadku 

a aktivitách, ktoré návštevníci môžu v parku využiť. Zámocký hotel aj park s rybníkom sú súkromným majetkom 

akciovej spoločnosti IMET. Vedenie spoločnosti sa však rozhodlo, že aj napriek tomu, že park je súčasťou 

hotelového areálu, bude prístupný všetkým, ktorí majú záujem. 

 

Haličský zámok a park sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok celoslovenského 

významu, dlhé roky chátrali a na ich neradostnom stave sa podpísal nielen zub času, ale žiaľ, aj ľudský faktor. 

Obdobie rozsiahlych a namáhavých rekonštrukčných prác bolo nielen časovo, ale hlavne finančne veľmi 

náročné. Teraz, keď bude park prístupný verejnosti, je veľmi dôležité, aby sme dokázali udržať jeho znovu 

oživenú krásu a bohatstvo, aby sme tento čarovný kúsok Haliče uchránili pred prejavmi vandalizmu a aby sme 

zabránili ničeniu prírody a vybavenia parku s rybníkom. Skutočnosť, aby sa všetci návštevníci parku mohli cítiť 

bezpečne a príjemne, a to nielen bezprostredne po sprístupnení parku, ale hlavne dlhodobo, si vyžiada opäť 

nemalé finančné prostriedky.  

Symbolické spoplatnenie vstupu do parku a poskytovaných aktivít by malo aspoň čiastkovo napomôcť 

udržaniu poriadku a bezpečnosti, aj keď nepokryje v plnej výške všetky výdavky, ktoré bude potrebné 

pravidelne vynakladať na bezpečnosť nielen hotelových hostí, ale všetkých návštevníkov, ďalej na každodennú  

údržbu a starostlivosť o parkovú zeleň, chodníky s odpočívadlami, rybník, pláž, móla, člny, altánok, ako aj 

náklady na pracovníkov v parku.  

Park s rybníkom je neoddeliteľnou súčasťou miestneho haličského koloritu a medzi domácimi sú aj takí, 

ktorí si park pamätajú z čias Forgachovcov. Spoločnosť by rada naplnila svoj sľub z minulosti a preto obyvatelia 

obce Halič a Stará Halič budú mať na vstup do parku aj na rodinnú vstupenku 50 % zľavu. Z tejto zľavy si budú 

môcť uplatniť ďalšiu zľavu deti, seniori aj zdravotne ťažko postihnutí občania spomínaných obcí. 

Nakoľko sa až sprístupnením parku ukážu ďalšie možnosti pre zlepšenie, či doplnenie služieb a otvorí sa 

priestor pre nové nápady, považuje spoločnosť prvú sezónu za skúšobnú a vstup do parku bude až do konca 

októbra tohto roku bezplatný. Tak ako aj po otvorení zámockého hotela, tak aj teraz privítame každú správnu 

myšlienku. 

 

 A na čo sa môžu návštevníci parku tešiť? 

 Po rokoch chátrania a zanedbania celého priestoru parku sa budú môcť poprechádzať po pekne 

upravených a obnovených chodníkoch a posedieť si na lavičkách umiestnených na novovybudovaných miestach 

pre odpočinok. Všetky sú citlivo zasadené do tieňa korún stromov. Na svoje si prídu tí, ktorí radi len načúvajú 

zvukom prírody, ale aj tí aktívnejší – cyklisti, majitelia psích miláčikov, či rekreační rybári. Plavba na člnku popod 

romantický mostík na pôvodný ostrov v strede rybníka nadchne určite nielen zaľúbené páry. Po otvorení 

Zámockého altánku pri rybníku, ktorý je zatiaľ v prípravnej fáze, si všetci budú môcť posedieť, či občerstviť sa 

počas sparného letného dňa.  

Pre spoločnosť je prvoradou prioritou udržanie bezpečnosti v areáli parku, nielen hotelových hostí, ale 

všetkých návštevníkov. Preto sa v priestore parku a v okolí rybníka bude stále pohybovať parková bezpečnostná 

služba, ktorá bude na bezpečnosť dohliadať. 



V budúcnosti bude ponuka parku obohatená aj o ďalšie zaujímavé aktivity, ako napríklad mini zoo, 

pikniková lúka, označenie vzácnych drevín, tenisové kurty,.... Park by mal však ostať predovšetkým oázou 

pokoja a miestom pre nerušený relax a odpočinok. 

 

Veríme, že sa park stane obľúbeným miestom na trávenie voľného času obyvateľov Haliče a širokého 

okolia a že si postupne nájde takých, ktorí sa sem radi vrátia. Spoločným úsilím a starostlivosťou o toto 

prekrásne miesto by sme chceli oživiť ducha minulosti a vyjadriť tak našu úctu k tým, ktorí park založili a žili tu 

pred nami. 

 

 

Článok pripravila: Regína Vidová, projektová manažérka spoločnosti IMET, a. s. 

Foto: z archívu zámockého hotela**** Galicia Nueva 


