
Zverte sa do rúk profesionálom
 
Tí, ktorí v posledných mesiacoch navštívili 
Liptovský Mikuláš, dozaista zostali prekvapení, 
ako sa lokalita smerom na Jasnú dramaticky 
zmenila. Po Hypermarkete Tesco tu pribudol 
NAY Elektrodom a napokon sa pripojil obchodný 
komplex IDEA. Obdobne sa zmenila tvár mesta 
Skalica, kde vyrástla obchodná zóna s centrom 
MAX, hypermarketom Tesco i Elektrodomom NAY, 
vďaka ktorej už obyvatelia mesta i širšieho okolia 
nie sú nútení cestovať za nákupmi a zábavou do 
Brna či Bratislavy. 
O úspechoch firmy, ktorá tieto centrá postavila, 
sme sa pozhovárali s Ing. Jaroslavom Tekerom, 
predsedom predstavenstva HANT BA, a.s.

Počas 6 rokov existencie vašej firmy sa vám 
urbanisticky podarilo značne zmeniť niekoľko 
miest. 
 

Sme radi, že sa mám naše stavby darí realizovať 
k najvyššej spokojnosti investorov. Prioritou v 
našej práci je kvalita, naostatok, od vzniku našej 
spoločnosti sme sa usilovali o získanie certifikátu 

manažérstva kvality ISO 9001:2001. A ako iste 
viete, tento certifikát nie je jednorázovou záleži-
tostku, ale trvalou úlohou.
 

Vybudovať úspešnú firmu za krátky čas zrejme 
nie je jednoduché.
Našu spoločnosť riadia pracovníci s bohatými 
skúsenosti z ich predchádzajúcich pôsobísk. O 
ich kompetentnosti svedčí skutočnosť, že napr. 
už v roku 2006 naše tržby presiahli 800 miliónov 
slovenských korún (26.555.135 €) a odvtedy sa 
zákazková náplň pre ďalšie obdobia neustále 
zvyšuje.
 

Budujete len obchodné centrá, alebo je toho vo 
vašom portfóliu viac?
 

Obrat, ktorý dosahujeme napovedá, že za nami sú 
i cestné a vodohospodárske stavby. Pre dosiahnu-
tie tak širokého stavebného záberu je prirodzene 
potrebné neustále budovanie a skvalitňovanie 
jednotlivých projektových tímov, obchodného 
zázemia spoločnosti ako aj obslužného personálu. 

Tu sa zaostať nedá ani jediný deň. Pred dvoma 
rokmi sme expandovali do Českej republiky, kde 
sme založili dcérsku spoločnosť. A snažíme sa o 
rast aj ďalej do Európy.
 

Ktoré svoje stavby považujete za najdôleži-
tejšie?
 

Najdôležitejšie sú tie, ktoré práve realizujeme. Ale 
– viem, ako to myslíte. Spomeniem preto naprí-
klad Výrobný závod TRW Bytča, TRW v Novom 
Meste nad Váhom, nákupné centrum Magnus 
Center v Trenčíne, Nay Elektrodom v Trenčíne, 
Martine a Zvolene, skladovú halu pre Vaillant v 
Skalici, autobusové depo v Bratislave, Petržalke, 
komplex OMNIPOLIS, Polyfunkčný bytový dom 

Na křižovatkách – Pekné byty, Rezidenci Grunty 
9 v Bratislave, nadštandartné apartmány v Mladej 
Boleslavi a mnohé ďalšie.

 Zhováral sa Ing. Peter Gašpar
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Darčeková predajňa 
Sladká vášeň 
v dome kultúry Vám ponúka veľký 
výber saloniek (15 druhov) aj fondán 
s príchuťou a mikulášských sladkostí.

Na Zabudnutých 
sa nezabudlo
Skupina ZABUDNUTÍ má za 
sebou koncert nazvaný HUDOBNÁ 
KONTRAREVOLÚCIA, ktorým vzdala 
hold textárovi skupiny - Rasťovi 
Havaldovi a tiež si pripomenula 20. 
výročie vzniku skupiny.
Pred dvadsiatimi rokmi partia hudob-
níkov okolo Marcela Uríču ráznym 
krokom vstúpila na vtedy početnú 
country/folkovú scénu. Tak ako 
rázne vstúpila, tak rázne sa z nej aj 
vytratila. Ich piesne však ostali hlboko 
v pamäti a radi sme ich aj po takom 
dlhom čase z našich súkromných 
RAM-iek vylovili. Pekný kultúrny večer 
v prievidzskom RKC pripomenul časy, 
keď sa aj u nás v Handlovej „hrávalo“ 
takmer každý týždeň. Zabudnutí zo 
svojho umenia nič nezabudli, čo oce-
nila plná sála RKC. Ostáva len dúfať, 
že ďalší podobný zážitok nám pripra-
via trošku skôr, aby nám tie RAM-ky 
Alzheimer úplne nevymazal.

Vladislav Horváth


