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1. Úvod
Vážení priatelia vodohospodári, priehradári, dovoľte mi srdečne Vás privítať na zahraničnej
študijno-odbornej ceste do Macedónska, ktorej predmetom je získavanie nových poznatkov
a vedomostí, nápadov a skúsenosti v oblasti navrhovania, výstavby a prevádzky
hydrotechnických konštrukcií – osobitne priehrad.
Macedónsko – krajina v srdci Balkánskeho polostrova, rozprestierajúca sa medzi Srbskom,
Bulharskom, Gréckom a Albánskom. Hlboké údolie rieky Vardar prechádza hornatou krajinou,
kde sa často vyskytujú zemetrasenia. Ale aj napriek tomu je to najhustejšie osídlená časť krajiny.
Nachádza sa tu aj niekoľko oblastí, ktoré sú často postihované povodňami. Je to najmä okolie
Ohridského a Prespanského jazera. Macedónske hospodárstvo sa prevažne venuje pestovaniu
obilnín, ryže, citrusov a tabaku. Z nerastných surovín sa tu ťažia rudy železa, zinku, chrómu,
azbestu a hnedé uhlie. Okrem prekrásnej prírody, bohatých historicky vzácnych kultúrnych
pamiatok je Macedónsko krajina, v ktorej možno nájsť aj um a dôvtip priehradného staviteľstva.
V rámci 8-dňovej študijno-odbornej cesty, ktorú sme pre Vás pripravili - členovia
Slovenského priehradného výboru (SkCOLD) – navštívime významné vodné stavby
Macedónska - tak historické, ako aj novodobé. Budú to priehrady neďaleko Skopje – jedna
z najstarších priehrad Macedónska - Matka, ďalej priehrada Mladost a nedávno dokončená
priehrada Lisiche. V utorok máme v pláne návštevu priehrad Kozyak a Sv. Petka. V stredu sa
presúvame do nesporne najkrajšej oblasti Macedónska – do oblasti jazera Ohrid, kde budeme
po dve noci ubytovaní (hotel Pela). Tu plánujeme exkurzie na priehrady Mavrovo, Shpilje,
Globochica a Strezhevo. Nakoniec nás čaká aj návšteva malebnej klenbičkovej priehrady
Prilep a tiež priehrady Tikvesh. Verím, že absolvovanie týchto exkurzií, stretnutia a diskusie
s macedónskymi vodohospodármi obohatia naše poznania, vedomosti i skúsenosti. V rámci
odbornej exkurzie po Macedónsku nás čakajú aj nevšedné a historicky vzácne mestá
a mestečká, akým je napr. hlavné a najväčšie mesto Macedónska Skopje, ktorého vznik siaha
do doby pred našim letopočtom. V Skopje vidno zmes kultúr. Hoci v šesťdesiatych rokoch
veľkú časť mesta zničilo silné zemetrasenie, našťastie sa tu zachovalo množstvo stavieb z
obdobia rímskej, byzantskej či osmanskej ríše. Je to mesto bohatej i pohnutej histórie. Jeho
pamätihodnosti by nemali ostať nepovšimnuté. Neobídeme ani mestečko Mavrovo pod
pohorím Bistra, čakajú nás tiež skvostné prírodné scenérie jazera Ohrid, (dlhé 30 km), ktoré je
pod ochranou UNESCO. Na jeho druhom konci leží už Albánsko. Napája ho voda z dvoch
podzemných prameňov obrovskej sily. Jazero patrí medzi najstaršie na svete. Na konci nášho
putovania navštívime aj známu vinársku oblasť Tikvesh.
Cesta, ktorú máme pred sebou je primerane dlhá i náročná. Jej ubiehanie si môžeme spestriť
čítaním bulletinu, ktorý sme pre Vás pripravili a ktorý obsahuje stručné informácie toho, čo
nás čaká. Bulletin bol spracovaný na základe dostupných informácií, ktoré nám v súčasnej
dobe ponúkajú internetové stránky, ako aj z podkladov, súvisiacich s vodnými stavbami z dostupnej literatúry. Na jej vybavovaní, na zabezpečovaní odbornej exkurzie, vstupov na
vodné diela i náplne odborného i kultúrneho programu, výbere ubytovania a cestovania,
príprave bulletinu, aj všetkých súvisiacich administratívnych povinnostiach sa podieľal
organizačný výbor v zložení:
Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.,
Ing. Marian Minárik, PhD. a RNDr. Danka
Grambličková, PhD. (SvF STU Bratislava).
Všetkým účastníkom odbornej exkurzie do Macedónska prajem v mene Slovenského
priehradného výboru šťastnú cestu, príjemný pobyt a bezpečný návrat domov.
Prof. Ing. Emília Bednárová, PhD.
predsedníčka SkCOLD
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2. Program študijno-odbornej cesty:
Sobota 14.09.2013
13:00
Zraz účastníkov na parkovisku pod diaľničným mostom Lafranconi
13:00 –18:30 Cesta Bratislava – Subotica (400 km – cca. 5,5 hod)
18:30 –
Subotica, Hotel Galleria – ubytovanie, večera
Nedeľa 15.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:00 – 17:30
Cesta Subotica – Skopje (600 km – cca. 8,5 hod)
17:30 –
Skopje, Hotel Continental - ubytovanie, prehliadka mesta, večera
Pondelok 16.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:00 – 9:30
Cesta Skopje – priehrada Matka (20 km – cca. 0,5 hod)
9:30 – 11:00
Prehliadka priehrady Matka
11:00 – 12:30 Cesta priehrada Matka – priehrada Mladosť (80 km – cca. 1,5 hod)
12:30 – 13:30 Prehliadka priehrady Mladosť
13:30 – 14:30 Cesta priehrada Mladosť – Priehrada Lisiche (40 km – cca. 1,0 hod)
14:30 – 16:00 Prehliadka priehrady Lisiche
16:00 – 17:30 Priehrada Lisiche – Skopje (80 km – cca. 1,5 hod)
17:30 –
Skopje, Hotel Continental - ubytovanie, večera
Utorok 17.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:00 – 10:15
Cesta Skopje – Priehrada Kozyak (40 km – cca. 1,25 hod)
10:15 – 12:00 Prehliadka priehrady Kozyak
12:00 – 13:00 Priehrada Kozyak – priehrada Sv. Petka (25 km – cca 1,0 hod)
13:00 – 15:00 Prehliadka priehrady Sv. Petka
15:00 – 17:30 Priehrada Sv. Petka – Mavrovo (130 km – cca 2,50 hod)
17:30 –
Mavrovo, Hotel Bistra - ubytovanie, večera
Streda 18.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:30 – 11:00 Prehliadka priehrady Mavrovo
11:00 – 12:30 Cesta priehrada Mavrovo – priehrada Shpilje (50 km – cca. 1,5 hod)
12:30 – 14:00 Prehliadka priehrady Shpilje
14:00 – 15:00 Cesta priehrada Shpilje – Priehrada Globochica (30 km – cca. 1,0 hod)
15:00 – 16:00 Prehliadka priehrady Globochica
16:00 – 17:00 Cesta Globochica – Ohrid (45 km – cca. 1,00 hod)
17:00 –
Ohrid, Hotel Pela - ubytovanie, prehliadka mesta, večera
Štvrtok 19.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:00 – 11:30
Cesta Ohrid – Priehrada Strezhevo (100 km – cca. 2,50 hod)
11:30 – 13:30 Prehliadka priehrady Strezhevo
13:30 – 16:00 Priehrada Strezhevo – Ohrid (100 km – cca. 2,5 hod)
16:00 –
Ohrid, Hotel Pela - ubytovanie, večera
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Piatok 20.09.2013
8:30
Odchod z hotela
8:30 – 11:00 Cesta Ohrid – Priehrada Prilep (120 km – cca. 2,5 hod)
11:00 – 12:30 Prehliadka priehrady Prilep
12:30 – 13:30 Priehrada Prilep – Priehrada Tikvesh (50 km – cca. 1,0 hod)
13:30 – 15:00 Prehliadka priehrady Tikvesh
15:00 – 18:00 Prehliadka mesta Tikvesh, večera
18:00 – 22:00 Cesta Tikvesh – Niš (300 km – cca. 4,0 hod)
22:00 –
Niš, Hotel Alexandar - ubytovanie
Sobota 21.09.2013
9:00
Odchod z hotela
9:00 – 19:00
Cesta Niš – Bratislava (800 km – cca. 10,0 hod)
Poznámka:
Vzhľadom na plánované časové relácie, náhodné klimatické zmeny počasia, príp. iné
neočakávané okolnosti nevylučujeme minimálne zmeny v programe odbornej exkurzie.
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3. Macedónska republika
Miestny názov:
Hlavné mesto:
Úradné jazyky:
Regionálne jazyky:
bosniančina
Písmo:
Štátne zriadenie:
Rozloha:

Republika Makedonija
Skopje
macedónčina
albánčina, turečtina, srbčina,

azbuka
republika
celková - 25 713 km²;
voda - 477 km²
Vznik:
8. september 1991
Počet obyvateľov: 2 063 122(sčítanie 2005)
Mena:
macedónsky denár (MKD / MK)
1 EUR  61,5 MKD
Medzinárodný kód: MKD / MK
Medzinárodná poznávacia značka: MK
Internetová doména: .mk
Macedónska republika (bývalá juhoslovanská republika Macedónsko), je od roku
1991samostatný štát na Balkánskom polostrove. Má hornaté územie, nachádza sa v ňom
pohorie Prokletije. Osou republiky je rieka Vardar (gr. Axios) s prítokmi Bregalnica a Crna.
Hlboké údolie Vardaru, ktoré je často otriasané zemetraseniami, je najhustejšie osídlenou
časťou krajiny.Na juhozápade Macedónska, na hranici s Albánskom, sa nachádzajú jazerá
Ochrid (gr. Achrida) a Prespan. Na severe krajiny sa nachádza pohorie Šar (gr. Skardos).
Podnebie je subtropické kontinentálne. V krajine sa používa azbuka.
Macedónsko bolo po stáročia súčasťou rôznych štátnych celkov, preto sa tu miešajú rôzne
stavebné štýly s mocným vplyvom antiky. Ponúka tiež celý rad významných archeologických
lokalít a vykopávok. Je rodiskom dvoch najvýznamnejších ranokresťanských cisárov –
Konštantína Veľkého a Justiniána I., ktorí tu šírili kresťanstvo. Prebývali tu tiež žiaci
známych vierozvestcov Cyrila a Metoda, preto sa západné Macedónsko stalo významným
strediskom kresťanského náboženstva.
Začiatkom 20. stor. krajinu obývali Bulhari, Albánci, Turci a Arumuni. Malá časť
obyvateľstva boli Gréci, ktorí však boli slovanského či arumunského pôvodu a rozprávali
bulharsky a rumunsky. Neskôr sa tu však usadili aj grécky hovoriaci pastieri z Grécka a počas
gréckej občianskej vojny aj komunisticky zmýšľajúci Gréci z Grécka. Počas Juhoslávie sa tu
vytvorila na úkor bulharskej identity macedónska národnosť. Na západe krajiny žije už od
stredoveku silná albánska komunita.
Dnešný obyvatelia Macedónska sú len vzdialení príbuzní s Macedóncami z doby Alexandra
Veľkého, pokiaľ vôbec nejaké príbuzenstvo existuje. Svojím jazykom, ako aj svojou
pravoslávnou vierou sú viac príbuzní so Srbmi a Bulharmi ako s Grékmi. Väčšinu obyvateľov
tvoria Macedónci. Asi 64% obyvateľov, najmä Macedóncov a Arumunov sú pravoslávneho
vierovyznania, zvyšok tvoria najmä moslimovia, predovšetkým Albánci a Turci. Napätie
medzi obyvateľmi vyvoláva početná Albánska menšina, ktorá požaduje politickú a školskú
autonómiu. Albánci majú v krajine silný vplyv a navyše žijú v troch susedných krajinách –
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Albánsku, Srbsku a Macedónsku. Dnes albánska menšina tvorí asi 30% obyvateľstva, menšie
menšiny sú Arumuni, Turci a Gréci.
Dejiny
Macedónsko sa rozkladá na oblasti, ktorá sa do 20. stor. označovala ako Vardarská krajina,
prípadne ako Južné Srbsko. Má veľmi búrlivú históriou. V staroveku toto územie obývali
najmä Paióni, národ príbuzní Trákom, na juhozápade krajiny žili Molosi, grécke epirótske
kmene. Definitívne bola Paiónia pričlenená k Macedónii za vlády Filipa II. a Alexandra
Veľkého. Počas helenizmu sa miestne paiónske obyvateľstvo helenizovalo, začalo používať
gréčtinu, počas rímskej vlády sa najmä severná časť dnešného Macedónska romanizovala. Od
roku 395 patrilo toto územie pod Byzantskú ríšu. V 6. stor. sa tu po prelomení byzantskej
hranici na Dunaji usadzujú slovanské a bulharské kmene. Miestne obyvateľstvo sa
slovanizovalo, územie pripadlo Bulharsku. V 11. stor. toto už slovanské územie znovu získala
Byzancia, nazývala ho Monastiri, podľa rovnomenného mesta na tomto území. V 14. storočí
dnešné Macedónsko ovládli Srbi. Skopje bolo hlavné mesto kráľovstva Štefana Dušana. V 14.
stor. oblasť dobyli osmanskí Turci. Albánske obyvateľstvo, obývajúce juhovýchod krajiny
prestúpilo na islam. V 19. stor. mali slovanskí obyvatelia Vardarska prevažne bulharskú
identitu.
V roku 1913 Vardar pripadol Juhoslávii, osmanská nadvláda skončila. Prvý krát bol v
Juhoslávii uvedený názov Južné Srbsko, od roku 1929 sa zaužívalo meno Vardarska
Banovina.
Macedónska národná identita bola postupne vytvorená počas Juhoslávie, s cieľom vymaniť sa
bulharskému a srbskému vplyvu. Po osamostatnení v roku 1991 vznikla Macedónska
republika, čo však narazilo na odpor zo strany Grécka. Práve pretváranie dejín a
privlastňovanie gréckych a bulharských osobností je dôvodom pretrvávajúcich sporov
Macedónska s Gréckom a Bulharskom. Macedónsko tiež použilo ako svoju zástavu vergínske
slnko, staroveký symbol používaný gréckymi Macedóncami, súčasť grécko-macedónskej
zástavy. Kvôli sťažnostiam Grécka bolo Macedónsko nútené zmeniť si znak svojej vlajky na
slnko.
V rokoch 1915 – 1918 bolo územie obsadené bulharskou armádou. V roku
1918 bolo Macedónsko začlenené do Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (od roku
1929 Juhoslávie). 15. apríla1991 bolo Macedónsko premenované na Macedónsku republiku
a podali žiadosť o medzinárodné uznanie, ktorú však susedné Grécko blokovalo v rámci ES
až do apríla 1993 z obavy o územné nároky Macedónska na grécku provinciu Makedónia.
V roku 1993 boli prijatí do OSN pod názvom Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko
(angl. FYROM) – takto to uznalo aj Grécko. Slovensko a mnohé iné štáty uznávajú aj
macedónsky názov Macedónsko/Macedónska republika aj „medzinárodný“ názov FYROM.
V roku 1994 Grécko blokovalo colné hraničné prechody, čím vlastne uvalilo na Macedónsko
obchodné embargo. Normalizácia vzťahov s Gréckom nastala pod vplyvom OSN
(1995), zrušili sa grécke blokády hraníc a Macedónsko bolo prijaté do Rady Európy.
Juhoslávia uznala republiku v roku 1996. Počas vojny v Kosove (1999) Macedónsko
spolupracovalo s NATO, ale inak do konfliktu nezasahovalo. Asi 360 000 albánskych
utečencov z Kosova (z ktorých sa mnohí potom vrátili do Kosova) zmenilo etnickú štruktúru
Macedónska.
V roku 2001 ozbrojení albánski vzbúrenci (Národná oslobodzovacia armáda) na západe
Macedónska požadovali rovnaké práva pre Albáncov v macedónskej ústave. Boje sa
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koncentrovali okolo mesta Tetovo. Vzbúrencov podporovali Albánci z Kosova a z
demilitarizovanej zóny medzi Srbskom a Kosovom. Po zásahoch NATO dohodla EU
prímerie, podľa ktorého dostali Albánci viac práv a vzbúrenci (v auguste) odovzdali zbrane a
Nár. oslobodzovacia armáda sama seba rozpustila. V roku 2004 USA uznali názov
Macedónsko a konalo sa referendum o rovnoprávnosti albánskeho obyvateľstva na území
Macedónska.
Macedónsko a Grécko stále nevyriešili spory. Grécke návrhy mena krajiny ako Nové
Macedónsko, Slovanské Macedónsko či Severné Macedónsko boli Macedónskom odmietnuté
Kultúra
Macedónska kultúra je zmesou gréckej, osmanskej, talianskej a bulharskej kultúry. Miestne
tradičné ženské kroje sú podobné ostatnému strednému Balkánu, najmä Bulharsku, typický
mužský odev bola grécko-albánska suknica fustanella, najmä na juhu krajiny. Macedónska
ľudová hudba vychádza z balkánskeho, byzantského, gréckeho a osmanského vplyvu, v
menšej miere z benátskeho. Hlavným hudobným nástrojom sú balkánske gajdy, strunová
tambura byzantského pôvodu, dychová šupelka a zurla a bubon tapan. Tradičný tanec je
kruhový oro, tanec gréckeho pôvodu - od gréckeho slova choros-tanec. Kuchyňa je zmesou
gréckej, tureckej, maďarskej a talianskej kuchyne. Tradičné jedlo je tavče gravče, zapekaná
fazuľa. Známe je aj kvalitné víno.
Politika a ekonomika
V Macedónsku je parlamentná demokracia. Krajina má aj prezidenta, no najvyššiu funkciu
má predseda vlády, ktorým je Nikola Gruevski. Vytvoril koalíciu s albánskou menšinovou
stranou po snahe o nezávislosť miestnych Albáncov v roku 2001. Nikola Gruevski a jeho
vláda čelia kritike zo strany EU, nakoľko vynakladá množstvo financií na stavby
propagandistických pomníkov staromacedónskym hrdinom, pričom sa krajina snaží o vstup
do EU. Pred osamostatnením bolo Macedónsko najmenej rozvinutou juhoslovanskou
republikou. Rozpad bývalej Juhoslávie viedol k zastaveniu dotácií a výhod z voľného
obchodu medzi bývalými federatívnymi republikami. Absencia infraštruktúry, sankcie OSN
uvalené na Juhosláviu, najdôležitejšieho obchodného partnera a embargo zo strany Grécka
viedli k ešte väčšiemu pribrzdeniu ekonomiky do roku 1996. Uskutočnenie trhových reforiem
viedlo k následnému rastu HDP do roku 2000. Sľubné ekonomické výhliadky však boli
zastreté ozbrojeným povstaním Albáncov, ktoré viedlo k zvýšeniu výdavkov na bezpečnosť,
zníženiu zahraničnej výmeny tovarov a neistote investorov.
Macedónsko je priemyselno-poľnohospodársky štát. Hospodárstvo je založené prevažne na
pestovaní obilnín. V miestach s miernejším podnebím sa darí bavlníku, ryži, citrusom a
tabaku. Pestuje sa tiež mak, zemiaky, cukrová repa a hrozno, z ktorého sa vyrába kvalitné
víno. V zemi sa ťaží zinok, chróm, železo, hnedé uhlie a azbest. Napriek industrializácii a
prírodnému bohatstvu zostáva Macedónsko jedným z najchudobnejších balkánskych štátov.
Vláde sa však podarilo dosiahnuť značné úspechy – hospodárstvo je dnes stabilizované,
inflácia zostáva pod kontrolou.
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Skopje (Скопје)
Krajina:
Rozloha:
Nadmorská výška:
Obyvateľstvo:
Rieka:
EČV:

Macedónsko
571,46 km²
240 m n. m.
507 000 (2004)
Vardar
SK

Skopje je hlavné a najväčšie mesto Macedónska.
Má rozlohu 571,46 km² a žije v ňom 507 000
obyvateľov (2004). Nachádza sa v severnej časti
Macedónska, v údolí rieky Vardar. V okolí sa
rozprestiera kotlina, obklopená vysokými horami
masívu Jakupica (Torbešija). V Skopje sa križovali
stredoveké obchodné cesty z Belehradu,
Dubrovníka, Konštantínopolu a Solúnu. V ich trase
dnes vedú medzinárodné cesty zo Srbska k
Egejskému moru a z pobrežia Jadranu do Grécka.
Prvé stopy po osídlení lokality Skopje pochádzajú
už z obdobia pred naším letopočtom. V období
antiky sa na území mesta nachádzal hrad Scupi,
ktorý bol zničený pri zemetrasení. Územie patrilo
Byzantskej ríši a práve tu sa narodil slávny
byzantský cisár Justinián I. V stredoveku ovládali územie Bulhari, po nich Srbi, ktorí si zo
Skopje urobili v roku 1346 hlavné mesto svojej ríše. Už v roku 1392 obsadili celú oblasť
Turci, ktorí tu vládli celých 5 storočí. Po balkánskych vojnách (1912-1913) sa Skopje stáva
súčasťou Srbska a po ukončení 1. svetovej vojny kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. V
roku 1929 sa kráľovstvo premenovalo na Juhosláviu, no už počas 2. svetovej vojny bola
veľká časť územia dnešného Macedónska pripojená k Bulharsku. Po skončení vojny sa
Skopje stalo hlavným mestom Socialistickej republiky Macedónsko, čo podnietilo jeho veľký
rozvoj. Mesto sa stalo dôležitým hospodárskym a kultúrnym centrom krajiny, bolo
vybudovaných množstvo tovární, úradov a inštitúcií. Veľkou ranou mestu bolo silné
zemetrasenie v roku 1963, ktoré vážne poškodilo infraštruktúru, budovy, továrne a vyžiadalo
si množstvo obetí. Na obnove metropoly sa podieľali okrem Juhoslávie i ČSSR, USA a
ďalšie. Po rozpade Juhoslávie sa v roku 1991 stalo Skopje hlavným mestom Macedónska a
následne sa pristúpilo k jeho zatraktívneniu a modernizácii. Bola vybudovaná a stále je
rozširovaná moderná infraštruktúra (medzinárodné letisko, diaľnice) a v meste pribudlo
množstvo sôch, múzeí a iných umeleckých objektov.
Napriek veľkému poškodeniu v minulosti a jeho obnove je mesto charakteristické starobylou
zástavbou z čias tureckej nadvlády, s najstaršími budovami zo 14. storočia. Táto časť mesta
nebola počas zemetrasenia výraznejšie poškodená a teda ani stavebne upravovaná. V meste sa
nachádzajú vzácne mešity (napr. mešita Mustafa Pašu – na obr. v strede vľavo), pevnosť
Kale (na obr. hore), kostol Najsvätejšieho Salvátora, turecké kúpele Daut Pasha Hamam,
pamätník Matky Terezy, malý pravoslávny kostol sv. Spasitela, který byl postavený v 17.
Storočí, 30 metrov vysoký pomník Alexandra Veľkého na hlavnom námestí Skopje. Známou
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dominantou mesta je Kamenný most (na obr. dolu) cez rieku Vardar z 15. storočia, ktorý
figuruje i na netypickom znaku mesta. Zaujímavosťou je tiež bývalé vlakové nádražie, ktoré
bolo poškodené zemetrasením v roku 1963 a jeho hodiny stále ukazujú čas 5:17 ako vo chvíli
zemetrasenia. Od roku 1970 tu sídli Múzeum mesta Skopje.

Mavrovo (región)
Mavrovo (Маврово)je oblasť v severozápadnej časti republiky Macedónsko. Región je
lokalizovaný medzi horou Bistra a umele vytvorenou vodnou nádržou Mavrovo prerástol v
súčasnosti do celoročného turistického centra. Mavrovo je tiež najobľúbenejšie lyžiarske
stredisko v Macedónsku. K známym oblastiam patrí aj Národný park - Mavrovo. Vodná
nádrž Mavrovo leží v nadmorskej výške 1220 m. Je 12 km dlhá a 3 km široká a má rozlohu
13,3 k m ². Maximálna hĺbka nádrže je 48 metrov. Pobrežie nádrže je dlhé 24 km.
Mavrovo - National Park

V regióne sa nachádzajú dediny a menšie osady. K nim patrí: Mavrovo, Nikiforov, Leunovo a
Mavrovi Anovi. Tento mikroregión je pomenovaný po najľudnatejšie osídlenej dedine
Mavrovo.
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Ohrid (Охрид)
Krajina:
Rozloha:
Nadmorská výška:
Obyvateľstvo:
Prezývka:

Macedónsko
383,93 km 2
695 m n. m.
42 033 (2002)
Balkanský Jeruzalem
Európsky Jeruzalem

Ohrid, táto perla Macedónska, je najväčšie
mesto na jazere Ohrid a ôsme najväčšie mesto v
krajine s viac ako 42 000 obyvateľmi. Má tiež
prezývku Jeruzalem (na Balkáne). Nachádza sa
juhozápadne od Skopje , západne od Resen a
Bitola, v blízkosti hranice s Albánskom. V meste
prevažuje cestovný ruch, nakoľko má veľa
pamiatok a malebných
domčekov. Má 365
kostolov, jeden na každý deň v roku, čím získal aj
prezývku mesto kostolov. V roku 1980 bolo mesto
aj jazero Ohrid prijaté do kultúrneho a prírodného
svetového dedičstva UNESCO. Prvé zmienky o
osade
pôvodne
nazývanej
Lychnidos
(starovekého grécke meno, pravdepodobne
znamená "mesto svetla") pochádzajú zo 4.
storočia p. n. l., kedy bolo obsadené Filipom II.,
Makedónskym. V 2. storočí p. n. l. bola osada
obsadená Rimanmi a stala sa súčasťou obchodnej
cesty Via Egnatia medzi Jadranským a Egejským
morom. V 6. storočí n. l. sa v okolí Lychnidu,
patriaceho k Byzantskej ríši, začali usadzovať Slovania. Z 9. storočia preto pochádza terajší
slovanský názov mesta. Vznikol z výrazu „vo hrid“ resp. „na kopci“. V albánčine je mesto
známe ako Oher, alebo Ohrí a v gréckom jazyku Ochrid a Achrida. Na prelomu 9. a 10.
storočia sa Ohrid stal útočiskom žiakov sv. Cyrila a sv. Metoda vyhnaných z Veľkomoravskej
ríše. Najvýznamnejší z nich boli sv. Kliment Ochridský a sv. Naum. Pri kláštore, ktorý v
Ohridu založil sv. Kliment, založil aj prvú Slovanskú univerzitu, vďaka ktorej sa z Ohridu
stalo najvýznamnejšie centrum slovanskej kultúry a vzdelanosti, ktorá sa odtiaľ šírila ďalej po
východnej Európe.
Koncom 10. storočia postavil na kopci nad mestom cár Samuel I., významná postava
povstania proti byzantskej nadvláde, veľkú pevnosť, ktorá tvorí dominantu mesta aj dnes, a
Ohrid sa stal hlavným mestom Bulharskej ríše. V roku 1014 však bol cár Samuel porazený
Byzantami, čím sa významne znížil politický význam mesta. Ohrid, v ktorom sa vystriedala
nadvláda byzantská, bulharská, srbská i osmanská, zostal do začiatku 18. storočia významným
cirkevným centrom a sídlom patriarchátu Ohridu. Po meste je pomenované aj Ohridské
jazero.
Hlavnou atrakciou Ohridu okrem všadeprítomných domov z bieleho kameňa sú kostolíky,
kostoly a kláštory. Na malom priestore sa ich zachovalo pozoruhodne veľké množstvo,
pričom pri návšteve týchto miest by ste mali zachovávať istý súbor zvykov. Ak sa v kostole
priamo nevyberá od návštevníkov vstupné (zvyčajne skôr symbolické vo výške max 100
DEN), odporúča sa nechať finančný príspevok určený na udržiavanie historických stavieb v
dobrom stave. Alternatívou je kúpa sviečky, ktorú následne zapálite a zastrčíte do piesku v
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mieste na to určenom - tento zvyk môžu praktizovať i neveriaci, či veriaci náležiaci k iným
denomináciam.
K najvýznamnejším pamiatkam mesta patrí:



Samuelova pevnosť s viac než 3 kilometrami hradieb rozkladajúcich
sa na kopci nad mestom.



Kostol sv. Jovan Kaneo (kostol sv. Jana v Kane) rozkladajúci sa na
romantickom útese nad jazerom z 13. storočia. Jeho architektúra je
kombináciou byzantských a arménskych prvkov. Sv. Jovan Kaneo
svojou polohou na ostrom výbežku nad jazerom patrí k najčarovnejším
miestam v Ohride vôbec.



Kostol sv. Bohorodičky s veľmi zachovalými freskami svätcov a
byzantských cisárov je z 12. storočia. Pôvodne sa jednalo o nemocničné
kostoly, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť a karanténne
priestory počas morových epidémií.



Katedrálny kostol sv. Klimenta a sv. Pantelejmona je postavený na
základoch stavieb z 9.-15. storočia. Za osmanskej nadvlády bol
prestavaný na mešitu, nedávno bol kompletne zrekonštruovaný a znovu
vysvätený. Sú v ňom uložené pozostatky sv. Klimenta Ohridského.



Amfiteáter pochádzajúci
využívaný



Kostol sv. Sofie vyzdobený unikátnymi freskami svätcov . sv. Cyrila,
sv. Metoda a ranných kresťanských pápežov z 11. storočia.

z rímskeho obdobia, ktorý je dodnes
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Tikves
Oblasť Tikves (Тиквеш) sa
nachádza v centre republiky
Macedónsko, neďaleko mesta
Kavadarci. Veľká úrodná rovina
rozmerov cca 2000 km2 (časť
regiónu Povardarie) je z troch
strán uzavretá horskou vysočinou.
Je tvorená mierne
zvlnenými kopcami s nadmorskou výškou medzi 110 a 650
m. Územím preteká rieka
Vardar, ktorá rozdeľuje údolie
na západnú a východnú časť.
Tieto dve časti majú veľmi
odlišný reliéf, klímu, povrchové
vody, kvalitu pôdy, flórou a faunou. Východná časť údolia je vyprahnutá a málo osídlená,
zatiaľ čo západná časť je úrodná, oveľa viac obývaná, bohatá na lesy, minerály, pasienky
s množstvom viníc a sadov.
Klíma sa vyznačuje dlhými, horúcimi letami a miernymi a daždivými zimami s priemerom
460 mm zrážok ročne. V oblasti sa nachádza známe umelé jazero – vodná nádrž Tikves.
V dôsledku klimatických a geografických podmienok je región Tikves ideálnym miestom pre
pestovanie vína (čím je oblasť populárna). V súčasnej dobe existuje 20 rôznych odrôd hrozna
pestovaných v tejto oblasti. Miestne odrody Smederevka, Vranec a Temjanika tvoria 80% z
celkovej produkcie hrozna.
Na brehu nádrže Tikves je kláštor Polog a kostol sv Gjorgi (na obr.) , významná kultúrna
pamiatka z 14. storočia, bohato zdobená freskami. Predpokladá sa, že to siaha až do 9.
storočia, pretože architektonický štýl je veľmi podobný architektonický štýl cirkví Ohrid.
Veľké množstvá vody z nádrže vypúšťané počas leta (nadlepšovanie) bránia ekologickej
katastrofe fauny v tejto rieke z dôvodu nízkeho stavu vody.
Vďaka zavlažovaniu z nádrže Tikves je táto oblasť skutočnou oázou s nekonečnými vinicami
a ovocnými sadmi, s mikroklímou je vyhľadávaným rekreačným a turistickým strediskom.
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4. Priehradné staviteľstvo v Macedónsku
Z hydrografického hľadiska leží územie Macedónska na rozvodnici troch úmorí:
1. Úmorie Egejského mora, do ktorého sa vlievajú rieky Vardar a Strumica,
2. Úmorie Jadranského mora, do ktorého vteká rieka Crn Drim
3. Úmorie Čierneho mora, do ktorého ústi rieka Binachka Morava.
Najväčším povodím je povodie rieky Vardar, ktoré má plochu 20 525 km2 čo predstavuje
80 % územia Macedónska. Celkové dostupné povrchové vodné zdroje prepočítané na jedného
obyvateľa predstavujú približne 3300 m3 za rok. Priemerný úhrn zrážok pre celé územie je
približne 730 mm/rok avšak tento sa pohybuje v rozpätí od 380 mm v niektorých východných
a centrálnych oblastiach až do 2000 mm v niektorých horských oblastiach západného
Macedónska. Rozdelenie zrážok je vzhľadom na kontinentálnu klímu ovplyvnenú
stredomorským podnebím veľmi nerovnomerné v čase aj priestore. Počas roka sa vyskytujú
suché obdobia (leto až skorá jeseň s občasnými kratšími zimnými obdobiami) ako aj vodné
obdobia (počas Októbra až Decembra a počas Marca až Mája). Takéto rozdelenie zrážok
zaraďuje územie Macedónska medzi semi-aridnú oblasť.
Celková ročná požiadavka na vodu v krajine je 2030 mil. m3. Dominantným odberateľom
vody je poľnohospodárstvo s ročnou požiadavkou 900 mil. m3 (46 %), nasleduje
nadlepšovanie minimálnych prietokov s požadovaným množstvom vody 635 mil. m3 za rok
(28 %), ďalej zásobovanie priemyslu (275 mil. m3 – 14 %) a zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou (220 mil. m3 – 12 %). Veľmi dôležitou súčasťou prevádzky priehrad a nádrží je aj
výroba ekologicky čistej elektrickej energie vo vodných elektrárňach. Celkový
hydroenergetický potenciál Macedónska je 5500 GWh/rok, ktorý je v súčasnej dobe využitý
približne na 27 % alebo 1500 GWh/rok. Inštalovaný výkon elektrární je spolu 530 MW.
V závislosti na hydrologických podmienkach kryje výroba elektrickej energie vo vodných
elektrárňach 10 – 20 % celkovej spotreby elektriny v Macedónsku. Z 10 existujúcich vodných
elektrární sú najvýznamnejšie elektrárne Vrutok (27 % celkovej výroby), Spilje (24 %),
Tikvesh (17 %), Globochica (15 %), MVE (11 %), Vrben (3 %) a Raven (3 %).
Priehrady a nádrže v Macedónsku
História priehradného staviteľstva v Macedónsku sa začala v roku 1938, kedy bola v blízkosti
hlavného mesta Skopje na rieke Treska postavená klenbová priehrada Matka. Účelom tejto
priehrady vytvárajúcej nádrž s objemom 3,55 mil. m3 bola výroba elektrickej energie
(inštalovaná kapacita 3,2 MW) a tento účel si nádrž plní dodnes. V súčasnosti je
v Macedónsku vybudovaných 27 veľkých priehrad spĺňajúcich kritéria ICOLD (Tabuľka 4.1,
Obr. 4.1) a približne 120 malých priehrad s objemom menším ako 500 tis. m3. Zlatý vek
priehradného staviteľstva v Macedónsku sa datuje do rokov 1952 – 1972 kedy bolo
vybudovaných 13 významných nádrží: Mavrovo (54 m), Globochica (54 m), Vodocha (42 m),
Tikvesh (104 m), Kalimanci (85 m), Shpilje (101 m), Turiya (77,5 m), Lipkovo (29,5 m),
Gratche (29 m), Mladosť (27 m), Prilep (35 m), Ratevska Reka (49 m) a Glaznja (71,5 m).
Medzi rokmi 1972 a 1982 bolo vybudovaných ďalších 5 priehrad, z ktorých najvýznamnejšia
je priehrada Strezhevo (76 m) zásobujúca región mesta Bitola vodou. Počas posledných 15
rokov bola výstavba priehrad opäť zintenzívnená, boli postavené priehrady Koyak (112 m –
najvyššia priehrada v Macedónsku), Loshana (41 m), Markova Reka (26 m), Lisiche (66 m),
Knezhevo (75 m) a Sv. Petka (41 m). Najvýznamnejšími nádržami sú nádrže Kozyak,
Tikvesh a Shpilje, ktorých objem je približne 500 mil. m3. Celkový objem nádrží vytvorených
veľkými priehradami je 2,4 miliárd m3.
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Tabuľka 4.1 Veľké priehrady na území Macedónska
Meno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Matka
Mavrovo
Lipkovo
Gratche
Mladost
Globochica
Vodocha
Prilep
Tikvesh
Kalimanci
Shpilje
Ratevska
Turiya
Glaznja
Mantovo
Strezevo
Paljurci
Suvodol
Podles
Mavrovica
Ilovica
Kozyak
Loshana
Markova Reka
Lisiche
Knezhevo
Sv. Petka

Rieka

Treska
Mavrovska
Lipkovska
Kochanska
Otovica
Crn Drim
Vodocha
Oreovechka
Crna Reka
Bregalnica
Crn Drim
Ratevska
Turiya
Lipkovska
Lakavica
Shemnica
Luda Mara
Suvodolska
Vodnik
Mavrovica
Ilovichka
Treska
Loshana
Markova Reka
Topolka
Zletovska
Treska

Rok
dokon‐
čenia
1938
1952
1958
1959
1962
1965
1965
1966
1968
1969
1969
1972
1972
1972
1975
1982
1982
1982
1985
1982
1999
2004
2006
2006
2008
2011
2011

Typ

H
(m)

Hs
(m)

L
(m)

VD
3
3
(m x 10 )

VR
3
6
(m x 10 )

AR
EAR
AR
AR
AR
E‐R
E‐R
MA
E‐R
E‐R
E‐R
AR
E‐R
AR
E‐R
E‐R
EAR
EAR
AR
EAR
E‐R
E‐R
R‐F
E‐R
ERT
E‐R
AR

29,5
54
2935
29
27
82,5
44
35
104
85
101
49
77,5
71,5
37,5
76
21,1
33,9
18
24
27,8
114
41
26
66
75
41

38
62
40
43
34
90
48,7
38,5
113,5
92
112
53
93
80
49
84,6
21,5
38,3
22,5
29
29,8
126
45,2
30
76,9
83
66

64
210
203
150
73
196
185
408,5
338
240
330
194
417,3
344
138
632
310
941
92
360
274
300
165
72,5
579,6
290
115

3
777
13
12
2,56
998
316,8
25,5
2722
1389
2699
21,7
1978
168
261
4300
185
1740
6,7
400
131
3340
260
64,6
3295
1550
32,5

3,55
357
2,25
2,4
8
58
26,7
6
475
127
520
10,5
48
22
47,5
112
2,9
7,88
0,31
2,8
0,5
550
1,08
0,66
23
23,5
9,1

Účel

HEP
HEP, IR
IR, WS
WS, IR
IR
HEP
IR, WS
IR
IR, HEP
IR, HEP
HEP
WS, IR
IR, WS, HEP
IR, HEP
IR, WS
IR, WS, HEP
IR
R, WS
IR
WS, IR
WS, IR
R, HEP, WS
WS
WS
WS, IR
WS, IR, HEP
HEP

Legenda: H – výška nad terénom, Hs – konštrukčná výška, L – dĺžka priehrady v korune, VD – kubatúra priehrady, VR –
celkový objem nádrže; EAR – zemná priehrada, E-R – zemno-kamenitá priehrada, R-F – rock-fillová priehrada, AR –
klenbová priehrada, MA – klembičková priehrada; IR – zavlažovanie, HEP – výroba el. energie, R – ochrana pred
povodňami

.
Obr. 4.1 Mapa umiestnenia veľkých priehrad v Macedónsku
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Z geologického, morfologického a hydrologického hľadiska je územie Macedónska
rôznorodé. Preto sa medzi priehradami vyskytujú tak priehrady vytvorené z miestnych
materiálov ako aj priehrady betónové. Najväčšie zastúpenie majú priehrady z miestnych
materiálov -18 priehrad, 8 priehrad je klenbových, jedna klenbičková. Tri priehrady z
miestnych materiálov majú výšku väčšiu ako 100 m. Priehrady z miestnych materiálov sú
prevažne zemno-kamenité avšak v poslednom období bolo ako tesnenie rock-filových
priehrad použité aj geosyntetické plášťové tesnenie či vnútorné asfalto-betónové tesniace
jadro.
Prevádzka a TBD
Veľké priehrady a nádrže sú v závislosti od ich hlavného účelu prevádzkované rôznymi
prevádzkovateľmi. Verejná spoločnosť „ELEM“ prevádzkuje nádrže, ktorých hlavným
účelom je výroba elektrickej energie. Ostané nádrže sú prevádzkované verejnými
spoločnosťami „Vodohospodársky podnik“ a „Agro-combine“ ako aj súkromnými
vodohospodárskymi spoločnosťami. Podľa súčasnej legislatívy vodné hospodárstvo spadá do
pôsobnosti Ministerstva životného prostredia.
Za celé obdobie viac ako 70 ročnej prevádzky sa nevyskytla žiadna vážnejšia havária alebo
porucha priehrady a to napriek chronickému nedostatku prostriedkov na prevádzku a údržbu
priehrad. Technicko-bezpečnostný dohľad je vykonávaný pravidelne, avšak mnohé zariadenia
sú nefunkčné a vyžadujú si opravu alebo výmenu. V najbližšom období sa plánuje
rekonštrukcia monitoringu na niektorých významných priehradách.
Vplyv na životné prostredie
Väčšina veľkých priehrad a nádrží bola vybudovaná pred viac ako 35 rokmi čo umožňuje
hodnotiť dostatočne dlhé obdobie vplyvu ich prevádzky na životné prostredie. Posúdenie
vplyvu prevádzky priehrad a nádrží je vzhľadom na ich umiestnenie a technické riešenie
prevažne pozitívne. Priehrady sú umiestnené spravidla v horných častiach tokov, v horách,
kde sa nenachádzali urbanizované územia ani významnejšie priemyselné a hospodárske
prevádzky. Preto až na malé výnimky nebolo potrebné pristúpiť k presídľovaniu. Podobná
situácia je pri plánovaných priehradách.
Plány do budúcnosti
V súlade s národnými plánovacími dokumentmi „Hlavný vodný plán“ a „Priestorový plán“ je
plánovaná výstavba viacerých hydroenergetických vodný stavieb (všetkých s veľkými
priehradami a nádržami), z ktorých najvýznamnejšie sú: Boskhov Most, rieka Jadovska,
H = 45 m, 70 MW, 125 GWh/rok; Chebren, rieka Crna, H = 192 m, 150 MW, 286 GWh/rok;
Galishte, rieka Crna, H = 140 m, 195 MW. 257 GWh/rok; Gradec, rieka Vardar, H = 42 m,
55 MW, 252 GWh/rok. Ďalšie veľké priehrady s vodnými elektrárňami sú plánované na rieke
Vardar v blízkosti mesta Veles. Dve zo spomínaných nádrží, Chebren a Galishte, budú slúžiť
aj pre závlahy.
Sústava nádrží Lukovo Pole bude doplnená 71 m vysokou zemnou priehradou s objemom 36
mil. m3, čo umožní zvýšiť výrobu elektriny v 3 existujúcich elektrárňach Vrben, Vrutok
a Raven na 103 GWh/rok.
Pre zabezpečenie požiadaviek rôznorodých konzumentov na vodu sú plánované ďalšie
nádrže: Rechani, rieka Orizanka, v blízkosti mesta Kochani, H = 75 m (viacúčelová VS);
Konjsko, rieka Konjska, v blízkosti mesta Gevgelija, H = 75 m (závlahy); Vakuf, rieka Kriva
Reka (viacúčelová VS); Razlovci, rieka Bregalnica (závlahy) a iné.
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Matka
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Treska
1938
klenbová priehrada
29,5
38
64
3
3,55
výroba el. energie

Mladost
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Otovica
1962
klenbová priehrada
27
34
73
2,56
8
zavlažovanie

Lisiche
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Topolka
2008
zemná priehrada
66
76,9
579,6
3295
23
zavlažovanie, zásobovanie

Kozyak
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Treska
2004
zemno-kamenitá priehrada
114
126
300
3340
550
ochrana pred povodňami, – výroba el. energie, zásobovanie

Sv. Petka
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Treska
2011
klenbová priehrada
41
66
115
32,5
9,1
výroba el. energie

Mavrovo
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Mavrovska
1952
zemná priehrada
54
62
210
777
357
výroba el. energie, ochrana pred povodňami

Shpilje
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Crn Drim
1969
zemno-kamenitá priehrada
101
112
330
2699
520
výroba el. energie

Globochica
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Crn Drim
1965
zemno-kamenitá priehrada
82,5
90
196
998
58
výroba el. energie

Strezevo
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Shemnica
1982
zemno-kamenitá priehrada
76
84,6
632
4300
112
zavlažovanie, výroba el. energie, zásobovanie

Prilep
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Oreovechka
1966
klembičková priehrada
35
38,5
408,5
25,5
6
zavlažovanie

Tikvesh
Rieka
Rok dokončenia
Typ
Výška priehrady (m)
Konštrukčná výška (m)
Dĺžka priehrady v korune (m)
Kubatúra priehrady (m3 x 103)
Celkový objem nádrže (m3 x 106)
Účel

Crna Reka
1968
zemno-kamenitá priehrada
104
113,5
338
2722
475
zavlažovanie, výroba el. energie

5. Zastupiteľské úrady SR a adresy hotelov
Zastupiteľské úrady SR:
Macedónsko - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Skopje
Budimpeštanska 39
1000 Skopje
Macedónsko (Република Македонија)
Telefón: 0038923090360
Mobilný telefón: +389-71-376641, 376642 (Tiesňové volanie)
Fax: 0038923090367
E-mail: emb.skopje@mzv.sk
Srbsko - Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade
Bulevar umetnosti 18
Novi Beograd 110 70
Srbsko (Republika Srbija)
Telefón: 00381/11/22 23 800
Mobilný telefón: +381/63/336 837 (pohotovostná služba v mimopracovnom čase)
Fax: 00381/11/22 23 820
E-mail: emb.beograd@mzv.sk
Adresy hotelov:
Subotica - Hotel Galleria
Matije Korvina 17,
24000 Subotica, Srbsko
Tel: +381 24 647 111
Fax: +381 24 647 110
hotel@galleria-center.com
http://www.galleria-center.com

Skopje - Hotel Continental
bul. Aleksandar Makedonski b.b.
1000 Skopje, Macedónsko
Tel.: + 389 2 3 116 599
Fax.:+ 389 2 3 222 221
info@hotelcontinental.com.mk
www.hotelcontinental.com.mk/

Mavrovo - Hotel Bistra
Mavrovo
Macedónsko
Tel: + 389 42 489 002
Fax: + 389 42 489 027
bistra@bistra.com
www.bistra.com

Ohrid - Hotel Pela
Turisticka naselba Sv. Stefan b.b.
6000 Ohrid, Macedónsko
Tel.: + 389 46 230 420
Fax.:+ 389 46 277 499
bookingsohrid@pelagroup.com.mk
http://www.hotelpela.com.mk/

Niš - Hotel Alexandar
Njegoseva 81a
18000 Niš, Srbsko
Tel: +381 18 562 333
Fax: +381 18 562 056
info@hotel-aleksandar.com
www.hotel-aleksandar.com/
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6. Zoznam účastníkov odbornej exkurzie
p.
č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
28.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Meno a priezvisko
Ing. Ildikó Juricová
Ing. Matúš Chovan
Ing. Ivana Láslová
Ing. Anton Švec
Ing. Ján Simon
Ing. Mgr. Branislav Vlček
Ing. Henrich Kopál
Ing. Miroslav Spál
Ing. Silvester Varga
Ing. Juraj Jurica
Ing. Jozef Žilík
Ing. Rudolf Sýkora
Peter Hoffman
Ing. Maroš Giba
Vladimír Bratko
Ing. Mária Richnovská
Ing. Peter Panenka
Ing. Panyiová Miroslava
Ing. Ľubomír Uhorščák
Ing. Martin Bakeš
Ing. Bánik Allan
Bániková Mária
Ing. Cigánek Ján
Ďurček Anton, Ing.
Ing. Godany Veronika
Ing. Račeková Ľubica
Ing. Peter Glaus
RNDr. Miroslava Glausová
Ing. Matej Winkler
Ing. Michaela Macková PhD.

Adresa bydliska

zamestnávateľ

Kontakt (mobil) Číslo pasu Mailová adresa

Nám. Sv. Trojice 19/15, 96901 B. Štiavnica
Dekýš 74, 969 01 Banská Štiavnica
Štiavnické Bane 185, 969 81
Súmračná 3256/8, 821 02 Bratislava
Komárno, R. Seressa 1488/8
Nejedlého 35, 841 02 Bratislava
A.Hlinku 50/77, 921 01 Piešťany
927 01 Šaľa, Vinohradnícka č.8.
Komenského 22, 921 01 Piešťany
Nám. Sv. Trojice 19/15, 96901 B. Štiavnica
Fučíkova 612/4 987 01 Poltár
Hriňová č.1838
Havanská 16, 040 13 Košice
Lesnícka 7, 040 11 Košice
Prosačov 45, 094 31 Vranov n/T
Poľná 9, 976 11 Selce
Za kasárňou 72, 83103 Bratislava
Cintorínsky rad 10, 94501 Komárno
Havanská 20, 040 13 Košice
Rajecká 18, 82107 Bratislava
Pifflova 7, 851 01 Bratislava
Pifflova 7, 851 01 Bratislava
Moyzesova 26/339, 900 01 Modra
Prof. Ondroucha 12, 900 31 Stupava
Hradištná 17, 841 07 Bratislava
Šustekova 16, 851 04 Bratislava
Gajova 7, 811 09 Bratislava
Gajova 7, 811 09 Bratislava
Śtúrova 44/E, 903 01 Senec
Šustekova 9, 851 04 Bratislava

SVP, š. p., B. Štiavnica
SVP, š. p., B. Štiavnica
SVP, š. p., B. Štiavnica
SVP, š. p., OZ Bratislava
SVP, š. p., OZ Bratislava
SVP, š. p., OZ Bratislava
SVP, š. p., OZ Piešťany
SVP, š. p., OZ Piešťany
SVP, š. p., OZ Piešťany
SVP, š. p., OZ B. Bystrica
SVP, š. p., OZ B. Bystrica
SVP, š. p., OZ B. Bystrica
SVP, š. p., OZ Košice
SVP, š. p., OZ Košice
SVP, š. p., OZ Košice
ZZVH Banská Bystrica
VV š.p. BA
VV š.p. BA
VV š.p. BA
VV š.p. BA
Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
Vodotika, a.s.
Hydroconsulting, s.r.o.
Hydroconsulting, s.r.o.
Hydroconsulting, s.r.o.
Hydroconsulting, s.r.o.

+421 905 279 052
+421 903 806 703
+421 903 909 139
+421 911 502 016
+421 11 880 734
+421 911 102 348
+421903 274 569
+421 03 713 393
+421 905 513 196
+421 903806492
+421 911105312
+421903805957
+42105 463 543
+421 903 908 237
+42107 229 224
+421 903 650 895
+421 903 734 405
+421 917 467 925
+421 910 189 972
+421 915 695 357
+421 915 782 392
+421 917 451 678
+421 915 782 395
+421 915 782 393
+421 915 390 285
+421 907 891 538
+421 905 519 749
+421 903 401 571
+421 904 663 295
+421 908 883 346

BE 5055952
BF 3804969
BD 0910292
BF6645612
BG1408115
BE 4836586
P 0018 112
PO 277611
P 1130931
BJ9420443
BC4377705
P0054464
4661322
P0482661
BJ9564191
P1126624
PO370126
BB1737637
PO353726
PO603774
BD4526321
PO318476
PO985565
PO511938
BJ9803546
BF6627261
P1158767
P1158763
4594029
SL 284301

ildiko.juricova@svp.sk
matus.chovan@svp.sk
ivana.laslova@svp.sk
anton.svec@svp.sk
jan.simon@svp.sk
brano.vlcek@svp.sk
henrich.kopal@svp.sk
miroslav.spal@svp.sk
silvester.varga@svp.sk
juraj.jurica@svp.sk
jozef.zilik@svp.sk
rudolf.sykora@svp.sk
peter.hoffman@svp.sk
maros.giba@svp.sk
vladimir.bratko@svp.sk
maria.richnovska@svp.sk
peter.panenka@vvb.sk
miroslava.panyiova@vvb.sk
lubomir.uhorscak@vvb.sk
martin.bakes@vvb.sk
vodotika@vodotika.sk
mg@vodotika.sk
vodotika@vodotika.sk
vodotika@vodotika.sk
vodotika@vodotika.sk
mg@vodotika.sk
hydroconsulting@stonline.sk
hydroconsulting@stonline.sk
hydroconsulting@stonline.sk
hydroconsulting@stonline.sk
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31. Ing. Martin Švec
32. Ing. Marek Čomaj
33. Ing. Vladimír Polák
34. Ing. Soňa Liová
35. Mgr. Michal Hazlinger, PhD.
36. Prof.Ing. Emília Bednárová, PhD.
37. RNDr. Danka Grambličková, PhD.
38. Mgr. Martin Brček
39. Ing. Zuzana Galliková, PhD.
40. Ing. Mária Masarovičová, PhD.
41
Ing. Maroš Minárik, PhD.
42. Veronika Mináriková
43. Alojz Andrássy
44
Emil Adame

Sasinkova 9, 811 08 Bratislava
Lotyšská 12, 821 06 Bratislava
Jasovská 49, 851 07 Bratislava
013 13 Stránske 113
Jilemnického 722, 908 45 Gbely
Lysákova 6, 84101 Bratislava
Novomestského 18, 903 50 Senec
Hriadky 11, 034 01 Ružomberok
gen.Svobodu 32, 05302 Spišský Hrhov
Beckovská 30, 82104 Bratislava
Bartókova 2A, 81102 Bratislava
Bartókova 2A, 81102 Bratislava
Jána Smreka 13, 90301 Senec
Nový Svet1, 90301 Senec

Hydroconsulting, s.r.o.
VÚVH, Bratislava
VÚVH, Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
Svf STU, Bratislava
Svf STU, Bratislava
Svf STU, Bratislava
Svf STU, Bratislava
Svf STU, Bratislava
Svf STU, Bratislava
Chtf STU, Bratislava
L+L autobusová doprava
L+L autobusová doprava

+421 905 222 985
+421 905 826 841
+421 903 029 917
+421908547389
+421 902 141231
+421 948 012 655
+421 907 178 566
+421 908 170 106
+421904113511
+421905457625
+421 948 591 994
+421948024418
+421903617188
+421907982131

P0047770
BD 1013225
BD 1013081
BA1802591
BI2440107
BJ 7772678
BDO380435
PO902940
BD7493486
PO 682944
BE6698551
EB728372
EC527729

hydroconsulting@stonline.sk
m.comaj@chello.sk,
vlad.polak@centrum.sk
sona.liova@shmu.sk
michal.hazlinger@shmu.sk
emilia.bednarova@stuba.sk
danka.gramblickova@stuba.sk
martin.brcek@stuba.sk
zuzana.gallikova@stuba.sk
maria.masarovicova@stuba.sk
marian.minarik@stuba.sk
minarik@chello.sk
info@lplusl.sk
info@lplusl.sk

Mailové adresy na účastníkov
ildiko.juricova@svp.sk, matus.chovan@svp.sk, ivana.laslova@svp.sk, anton.svec@svp.sk, jan.simon@svp.sk, brano.vlcek@svp.sk, henrich.kopal@svp.sk,
miroslav.spal@svp.sk, silvester.varga@svp.sk, juraj.jurica@svp.sk, jozef.zilik@svp.sk, rudolf.sykora@svp.sk, peter.hoffman@svp.sk, maros.giba@svp.sk,
vladimir.bratko@svp.sk, maria.richnovska@svp.sk, peter.panenka@vvb.sk, martin.bakes@vvb.sk, miroslava.panyiova@vvb.sk, lubomir.uhorscak@vvb.sk,
vodotika@vodotika.sk, mg@vodotika.sk, hydroconsulting@stonline.sk, m.comaj@chello.sk,vlad.polak@centrum.sk, michal.hazlinger@shmu.sk, sona.liova@shmu.sk,
emilia.bednarova@stuba.sk, danka.gramblickova@stuba.sk, martin.brcek@stuba.sk, zuzana.gallikova@stuba.sk, maria.masarovicova@stuba.sk, marian.minarik@stuba.sk,
minarik@chello.sk
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