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Pokračujeme v témach praktického 
poradenstva, tentoraz sa pozrieme 
na úvery, bez ktorých si málokto vie 
predstaviť život a predovšetkým vlast-
né bývanie. Aké riziko predstavujú? 
Odpovedá Miroslav Bobák, vrchný 
riaditeľ spoločnosti BRASCO EU, s.r.o.

Aký je váš názor na úvery? Nie je 
dnes veľké riziko vziať si úver?

Úver ako taký je nevyhnutný nap-
ríklad pri plánovaní bývania. Ak nemáte 
nasporený dostatok finančných pros-
triedkov a chcete bývať samostatne, 

tak si jednoducho úver vziať musíte. 
Tu však treba poradiť, pretože je veľa 
možností, ako úver riešiť a hlavne ako 
s ním „vybabrať“, aby ste komfortne 
bývali a súčasne bol váš úver čo najmenej 
bolestivý. Domnievam sa, že každý by 
sa mal prikrývať takou dekou, na ktorú 
má! Finančnú gramotnosť v škole žiaľ, 
neučia. Mladí, ale i poniektorí starší 
potom robia jednu chybu za druhou a 
my sa často zaoberáme riešením rôznych 
zložitých situácií, problémov. Väčšina 
však má recept a nepotrebuje poradiť, no 
problémy riešiť už áno. Ľudia sú schopní 
si požičiavať dnes na čokoľvek a často sa 
dostanú do problémov úplne zbytočne. 

Za rady sa zatiaľ neplatí, poskytujeme 
ich zdarma.

Rozhodujem sa medzi hypotekár-
nym a stavebným úverom zo stavebnej 
sporiteľne. Ktorý si mám zvoliť? 

Na túto otázku sa nedá jednoznačne 
odpovedať bez analýzy. Každý klient má 
iné potreby, ale aj rating. Áno, je tam dosť 
odlišností. Spravidla, ak mám uzatvorené 
stavebné sporenie a mám ho dlhšiu dobu, 
zobrať si úver je menej bolestivé, ako 
keď idem do vzťahu s bankou spôsobom 
- včera už bolo neskoro. Na všetko sa 
dá pripraviť, aj na bývanie. Dnes mladí 
nejdú bezhlavo do manželstva, ako to 
bolo zvykom pred 15 a viac rokmi. Pri 

hypotékach je výhodou štátny príspevok 
pre mladých, akcie v kampani ako nap-
ríklad úver bez poplatku za založenie. Pri 
stavebnom úvere je výhodou samotný 
stavebný úver, ku ktorému sa dostanete 
po splnení určitých podmienok (doba 
sporenia, nasporená suma, hodnotiace 
číslo), dovtedy môžete byť v medziú-
vere, čo je viac-menej komerčný úver 
banky s určitou fixáciou, ako to poznáte 
pri hypotekárnych úveroch. Nedá sa 
teda jednoznačne povedať, ktorý úver 
a ktorá banka sú najlepšie. To sa stále 
mení a aj ľudia nie sú z jedného cesta. 
S istotou však hovorím, že pripraveným 
sa lepšie rieši všetko - aj úver.

Úver - aké riziko je s ním spojené?
Poradňa

V hlohovskej Sokolovni momen-
tálne prebieha kompletná rekon-
štrukcia strechy a výmena strešnej 
krytiny. Telocvičná jednota Sokol, 
vlastník budovy, tak začala s von-
kajšou obnovou objektu, ktorý je 
národnou kultúrnou pamiatkou. 

K rekonštrukcii objektu sa vyja-
dril Miroslav Ondrejka, starosta 
telocvičnej jednoty: „TJ SOKOL 
získal z Ministerstva kultúry SR v 
minulom roku dotáciu na reštau-
rátorský, architektonický a statický 
výskum. Tieto výskumy boli zrealizo-
vané, pričom boli podmienkou, aby 
sme mohli žiadať ďalšie dotácie z 
ministerstva. Tento rok sme dostali 
z Ministerstva kultúry SR finančnú 
dotáciu na obnovu strechy, ktorú 
financujeme aj z vlastných zdrojov. 

Rekonštrukcia je plánovaná na mesiac 
október 2012 a žiadnym spôsobom 
neovplyvní chod jednoty.“ 

TJ Sokol Hlohovec naďalej aktívne 
vykonáva športovú a reprezentačnú 
činnosť v oblasti vzpierania a dôstoj-
ne reprezentuje mesto Hlohovec na 
domácej i medzinárodnej scéne. Čo 
sa týka zmien v interiéri budovy, 
ten prešiel pred rokmi čiastočnou 
rekonštrukciou. 

Budúci rok chce TJ Sokol žiadať 
finančné prostriedky na kompletnú 
obnovu fasády a výmenu okien. Tieto 
ciele si vytýčilo etapovite, každý 
rok sa snaží zrekonštruovať nejakú 
časť budovy.

„Všetky práce sú schválené Mi-
nisterstvom Kultúry Slovenskej 
republiky, Krajským pamiatkovým 

Sokolovňa stále v rekonštrukcii

úradom v Trnave a takisto sú vydané 
platné povolenia mestského úradu v 

Hlohovci o začatí a realizácii prác,“ 
dodal Ondrejka.                         (kj)

Neposlušný 
svadobčan 

Zaujímavý prípad riešila mestská 
polícia 7. októbra zo soboty na 
nedeľu niekoľko minút pred jednou 
hodinou v noci. Na MsP telefonicky 
oznámil občan, že na Podzámskej 
ulici sa neznámy muž  snaží dostať 
do červeného vozidla a kope nohou 
do jeho bočného okna. Na miesto 
bola vyslaná hliadka MsP, ktorá 
pri vozidle zastihla neznámeho 
dlhovlasého muža, ktorý bol pod 
vplyvom alkoholu a  bez topánok. 
Nakoľko si niečo stále rozprával 
pre seba po anglicky, bol predpo-
klad, že ide o cudzieho štátneho 
príslušníka. Z uvedeného dôvodu 
bol políciou v anglickom jazyku 
vyzvaný, aby predložil doklad 
totožnosti. Menovaný na výzvu 
nereagoval a odmietol preukázať 
svoju totožnosť. Z uvedeného 
dôvodu bol  predvedený na útvar 
mestskej  polície. 

To mu však nestačilo a nakoľko  
pri  predvádzaní  kládol  pasívny  
odpor, boli voči nemu použité 
donucovacie prostriedky hmaty 
a chvaty sebaobrany. Mestská 
polícia zistila, že ide o cudzieho 
štátneho príslušníka, 23-ročného 
D.V.B. z  Veľkej Británie. 

Menovaný bol riešený blokovou 
pokutou a následne si ho prevzala 
matka. Na MsP sa dostavil i sva-
dobný otec, ktorý sa za konanie  
svadobčana príslušníkom MsP 
ospravedlnil.                          (aha)

NÁVRH   C 

 
 
 
Textové zdôvodnenie: 
 
Súťažný návrh logotypu mesta Hlohovec, uvádzaný pod názvom Brána, pozostáva z dvoch, 
vertikálne na stred centrovaných častí. Jednou je typografická vľavo a druhou ikonografická 
v pravej polovici logotypu. Typografická časť predstavuje nadpis s textom „Hlohovec“ a 
„City of Hlohovec“ (podľa zadania súťaže), pričom názov mesta v slovenskom jazyku je 
zvýraznený umiestnením, ako aj samotnou veľkosťou. Pod ním je na menšími písmenami na 
pravú stranu centrovaný text v anglickom jazyku. Lokalizácia textovej časti proporcionálne 
vyvažuje ikonografickú na pravej strane logotypu.  
 
Ikonografickú časť navrhovaného logotypu mesta Hlohovec predstavuje malé tlačené 
písmeno „h“, podľa začiatočného písmena v názve mesta, ktoré je vľavo hore ukončené 
siluetou čiastočne zobrazujúcou vežu Kostola sv. Michala archanjela v Hlohovci. Symbolika 
zároveň predstavuje transfer odkazujúci na bohatú históriu mesta a to od doby kamennej, cez 
prvú písomnú zmienku v Zoborskej listine až po súčasnosť. Zároveň odkazuje na pôsobenie 
mocných rodov Thurzovcov, Kontovcov, Ujlakovcov a Erdödyovcov.  
 
Vpravo pokračujúca časť písmena „h“ evokuje vstupnú bránu do rozvíjajúceho sa mesta 
strednej veľkosti na brehu rieky Váh v obklopení južného výbežku Považského Inovca 
a časťou Nitrianskej pahorkatiny, ktoré je sídlom významných priemyselných spoločností 
a má bohaté vinohradnícke tradície. Zároveň ide aj o vstupnú bránu do mesta vhodného na 
relaxáciu, či prirodzeného centra regiónu. Vertikála vychádzajúca z oblúka písmena „h“ je 
v pravej dolnej časti predĺžená pre proporcionálne  vyváženie logotypu. 
 
Použitá červená farba, pripomínajúca zafarbenie zrelých plodov rastliny hloh, podľa ktorej je 
pomenované mesto Hlohovec, odkazuje na dynamiku a atraktivitu a aktívny prístup mesta. 
Takto koncipovaný logotyp má predpoklady stať sa súčasťou moderného vizuálu mesta 
Hlohovec, napríklad pri internej komunikácii orgánov samosprávy, pri kultúrnospoločenských 
a športových akciách organizovaných samosprávou a jej organizáciami, či pri komunikácii 
mesta v rámci medzinárodných vzťahov.  

 Mesiac september sprevádzajú rôzne 
typy výstav. Medzi nimi nemohli chýbať 
ani prehliadky ovocia a zeleniny, ktorú 
zorganizovali členovia Denného centra 
Ruža v Hlohovci a navyše okorenili 
aj úvodným speváckym vystúpením.

Výstava sa konala v priestoroch centra a 
medzi pozvanými nechýbal ani dlhoročný 
„fanúšik“ centra Milan Domaracký. Okrem 
neho sa prítomným prihovorila aj Mária 
Vidličková, ktorá výstavu zorganizovala.

 „Bola som zvedavá, aké skvosty ovocia 
a zeleniny dokážu dopestovať a vypro-

dukovať naši členovia. A veru, milo ma 
prekvapili,“ dodala s úsmevom. Fakt, 
že naše mesto patrí do vinohradníckej 
oblasti, potvrdili aj vystavované expo-
náty, medzi ktorými dominovalo najmä 
hrozno. V hanbe ale neostali ani jablká, 
hrušky, tekvice a taktiež unikátna fazu-
ľa. „Určite to nebola posledná výstava, 
nakoľko ohlasy členov boli veľmi pozi-
tívne,“ potvrdila nám Mária Vidličková. 
Aj takýmto pričinením si spríjemňujú 
chvíle na dôchodku vitálni seniori. 

                                                      (aha)

Rezonovalo najmä hrozno

Logotyp je modernou formou iden-
tifikácie každého mesta, Hlohovca 
nevynímajúc. „Súťaž“, ktorú mesto 
Hlohovec vyhlásilo ešte na jar 2012, 
má konečne svojho víťaza. Para-
doxne, nestal sa ním Hlohovčan, 
ale Topoľčanec Juraj Gejdoš. Do 
súťaže poslalo návrhy pätnásť au-
torov, celkovo bolo predložených 
27 návrhov.

 Komisia vybrala päť návrhov, o 
ktorých mohli občania mesta hlasovať 
na webovom sídle mesta, resp. poslať 

hlas vybranému návrhu poštou alebo 
elektronicky. Najviac hlasov dostal 
od verejnosti návrh C – 2242 (viď 
foto). Po ňom nasledoval návrh D s 
počtom hlasov 1490, návrh E dostal 
190, návrh A 127 a na poslednom 

mieste skončil návrh B, ktorému 
sa ušlo len 60 hlasov. Komisia sa 
stotožnila s názorom hlasujúcich v 
ankete. Čiže celkovým víťazom sa 
stal návrh C, ktorého autorom je prá-
ve Juraj Gejdoš z Topoľčian. Avšak 
nie je to jeho finálna verzia, na tú si 
budeme musieť ešte počkať. Podľa 
slov prednostky MsÚ Evy Lukáčovej 
bude návrh predstavený verejnosti až 
po dopracovaní návrhu a spracovaní 
design manuálu, na jeho používanie  
bude spracovaná smernica. 

„Mesto chce pripraviť logo najmä 
z dôvodu osláv 900. výročia prvej 
písomnej zmienky o Hlohovci, ktoré 
začnú v prvých dňoch nasledujúceho 
kalendárneho roka. Predpokladáme, 
že všetky práce spojené s prezentáciou 
loga, doriešením autorských práv a 
prijatím smernice o jeho využívaní 
budú ukončené do konca novembra, 
resp. začiatku decembra 2012,“ po-
vedala prednostka. Hneď ako to bude 
možné, prinesieme čitateľom rozhovor 
s víťazom súťaže.                   (aha)

Logo Hlohovca zhotovil Topoľčanec

Jeseň pani bohatá...
V mesiaci september okrem koša 

plného vitamínov priniesla jeseň 
do MŠ „Margarétka“ na Vino-
hradskej 7 aj rôzne druhy tekvíc a 
iných prírodnín. Jeseň zavítala aj 
do MŠ Motýlik na Pribinovej uli-
ci č . 69 s nádielkou rôznorodých 
tekvíc. A tak začalo veselé tvorivé 
popoludnie s rodičmi a deťmi pod 
názvom: „Tekvičiaci“. V šikovných 
rukách mamičiek, oteckov, starých 
rodičov a detí sa tekvice menili na 
rôzne tajuplné bytosti, rozprávkové 
postavy, zvieratká. Pekné počasie, 
dobrá nálada a chutné mafiny od 
pani Škoríkovej a výborné koláčiky 
od Sárkinej babičky- pani Antalovej 
na ktorých sme si všetci pochutili, 
prispeli k veľmi vydarenej akcii. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na 
naše prvé stretnutie v tomto školskom 
roku a pri veselej tvorivej aktivite 
utužili kolektív. A „Tekvičiaci“ na 
dvore pred našimi škôlkami určite 
potešili nejedny oči. 

   Kolektív MŠ Margarétka a Motýlik
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