
Už vo štvrtok 25.8. oficiálne začne 665. historický a 45. novodobý Bardejovský jarmok.
Štvordňové podujatie patrí k najväčšej akcii, ktorú mesto organizuje počas roka. 

Vo štvrtok program začína Okresnou výstavou ovocia a zeleniny záhradkárov okresu
Bardejov. Program na Radničnom námestí odštartuje na pravé poludnie. Od 15.30
hod. vystúpi skupina Kollárovci, slávnostné otvorenie je na pláne o 16.00 hod. 
Podvečer sa na pódiu predstaví Peter Lipa a Milan Lasica, následne návštevníkov
jarmoku zabaví Dara Rolins a po nej zahrá hudobné zoskupenie Mafia Corner. 

V piatok odštartuje už 18. ročník rockového festivalu Bardrock 2016, na ktorom sa
prezentuje aj domáca formácia East Beat. Podvečer vystúpi kapela Chiki Liki Tua,
nasledovať bude koncert skupiny DIP. 

Bohatý program bude aj v sobotu, pódium bude najprv patriť miestnym folklórnym
súborom, nasledovať bude vystúpenie kapiel The Cardinals, Octopus, o 19.30 hod. 
sa návštevníci môžu tešiť na Beátu Dubasovú a po nej na skupinu Wendigo. 
Večer uzavrie koncert domácej kapely Niečo Navyše. 

V nedeľu sa diváci môžu tešiť na speváka Mariána Banga, podvečer bude nasledovať
vystúpenie Diabolských huslí Berkyho Mrenicu. Po nich si organizátori pripravili 
exkluzívny koncert – Festival Pontes. Podrobný program nájdete na našom portáli.

Moderovaná diskusia s prezidentom
povzbudila do rozvoja ďalších aktivít. 
Formáty Bod[Ka:], Reflektor 
a PechaKucha Night si miesto v 
Bardejove našli. K  pravidelným 
akciám patrí taktiež 
multižánrový festival Ružový 
Bicykel. 

Ináč tomu nebolo ani v občianskom
združení Different. V Bardejove a okolí 
dobrovoľnícky pôsobí už trinásť rokov. 
V Kine Kameň pravidelne premieta 
zaujímavé filmy, v Hrubej bašte organizuje
aj mnohé podujatia, 
na ktoré prísť sa jednoducho
oplatí. 
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ŠTARTUJE BARDEJOVSKÝ JARMOK

Keď nedostatok 
je príležitosť

Na počiatku bolo 
slovo
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vydávať noviny má svoje čaro. 
Prináša to aj zopár výhod. 
Najväčšou z nich je príležitosť 
stretávať sa so zaujímavými 
ľuďmi v meste, mať možnosť 
klásť otázky a dozvedieť 
sa čosi viac. Témou týchto novín 
je Kultúra v Bardejove. Táto téma 
je iná hlavne tým, že nie každý
si pod tým predstaví to isté. 
V jednom z rozhovorov 
vo vnútri vydania si budete mať
možnosť prečítať o tom, že kultúra 
sa občas zamieňa za zábavu. 
Kultúra a zábava však nie je 
vždy to isté a je potrebné medzi
tým rozlišovať. 

Tak ako v predchádzajúcich dvoch 
číslach, aj v tomto sme sa pokúsili
ponúknuť Vám čo najširší náhľad 
na rôzne aspekty a pohľady na 
danú tému. Keďže aj táto téma 
je komplexná a je ťažké ju obsiahnuť 
v jednom čísle, privítame doplňujúce
príspevky a reakcie, ktoré radi 
uverejníme v nasledujúcom vydaní.
Témou ďalšieho čísla budú záujmové 
a občianske združenia v meste. 
O tom, ako môžu občania napomôcť
mestu a samospráve, ale aj omnoho
viac, sa môžete dozvedieť na 
lokálnej konferencii určenej 
predovšetkým občanom 
Bardejova už tento týždeň. 

Srdečne Vás na ňu pozývame. 
Vstup je bezplatný. Viac o konferencii
sa dozviete na predposlednej strane.

MILÍ BARDEJOVČANIA, 

Milo Olejár



KULTÚRAbardejovízie.sk ahojbardejov.sk2 |

AJ O TOHTOROČNOM SILVESTROVSKOM PROGRAME BUDETE MÔCŤ
ROZHODNÚŤ PRÁVE VY

„Kultúra sa nedá robiť úplne ináč, každý má
svoju prioritu. Môj predchodca mal radšej
vážnu hudbu, ja mám celkom rád folklór, no
ako osoba nemám vyhradený žiaden štýl,
ktorý by mi bol bližší alebo vzdialenejší. Keď
niekto za mnou príde a povie, že chce rock, a
ak je to dobré, tak to urobím,“ hovorí vedúci
oddelenia kultúry MsÚ Martin Choma.

Kultúrny život sa skladá z dvoch foriem. Jedna ide
cez radnicu, kde kultúrne podujatia organizuje
Mesto Bardejov, prostredníctvom svojho
oddelenia, no popri tom mnoho ďalších akcií 
usporadúvajú občianske združenia a rôzne
neziskové organizácie.  Mesto sa podieľa 
každoročne na príprave mnohých podujatí, ktoré
navštevuje dostatočné množstvo ľudí. 
Medzinajmasovejšie môžeme zaradiť 
Bardejovský jarmok, sviatok sv. Mikuláša alebo
Silvester. Oddelenie kultúry spolupracuje s ďalšími
inštitúciami – s Hornošarišským osvetovým 
stredisko, Šarišským múzeom, Kultúrnym a 
turistickým centrom či zo Základnou umeleckou
školou M. Vileca. Sídli na Radničnom námestí č. 21. 

„Oddelenie kultúry má veľmi široký záber. 
Momentálne máme osem zamestnancov.
Celkový rozpočet je viac ako 800 000 eur, z toho
na kultúrne podujatia spolu s jarmokom pripadá
približne 60 00 eur. Pod naše oddelenie 
spadajú aj dotácie na kultúru, správu Kina 
Žriedlo, organizujeme svadby, pohreby či rôzne
obrady. Rozpočtovo máme pod sebou aj 
bardejovskú televíziu či kultúrne a turistické
centrum. Oni dostanú svoj rozpočet do nášho.
Rozpočet nepozostáva iba z výdajov, ale aj z
príjmov,“ hovorí M. Choma.

Bohatý jarmočný program

„Akcie môžeme rozdeliť na dva typy. Tie, ktoré
sa pravidelne opakujú a nové akcie.  Pravidelne
sa opakujúce akcie najväčší význam z pohľadu
návštevnosti patrí jarmok a Mikuláš, druhá 
najpopulárnejšia akcia. V spolupráci s M21 sa
program snažíme každým rokom oživiť, aj tento
rok chystáme prekvapenia. Najväčšia akcia,
Bardejovský jarmok, nám berie polovičku
rozpočtu. Tam máme okolo 30 tisíc eur. Tie 
peniaze nejdú len na program, idú aj na 
ubytovanie, na ozvučenie. Ak si prepočítame, že
priemerná skupina, ktorá je na Slovensku napr. v
TOP 10, má honorár 4 – 6 tisíc eur, tak to by sme
mohli urobiť vystúpenia troch kapiel počas
celého jarmoku. Program skladáme od mája,
využívame aj domáce folklórne skupiny a
domáce kapely, ktoré rozpočet veľmi nezaťažia,“
pokračuje vedúci oddelenia kultúry, pričom vraví,
že program prebieha počas všetkých štyroch dní,
od rána do večera, čo si treba uvedomiť.

Fond na podporu umenia

Okrem jarmoka, ktorý začína už vo štvrtok
25.8., mesto pripravuje aj ďalšie podujatia. V
športovej hale sa koná Medzinárodný deň žien,
kde je vyhlásená aj Žena roka. Ďalšími sú Deň
učiteľov, Deň matiek či Rolandové hry. Na tieto
akcie má oddelenie v rozpočte vyhradenú 
čiastku, ktorá sa navyšuje iba vo výnimočných
prípadoch.  Oddelenie sa snaží spolupracovať aj
s ministerstvom kultúry, no tento rok bol iný.
„Granty nešli z ministerstva kultúry, ale z Fondu
na podporu umenia. Ten nám však vôbec
nevyšiel v ústrety. Orgánové dni Jozefa 
Grešáka majú za sebou už 24 rokov a sú 
jednými z mála na Slovensku s takou veľkou
škálou umelcov, ktorí vystupujú v našej bazilike
a neboli podporené vôbec z Fondu na podporu
umenia. Takisto ani kultúrne leto Bélu Kélera.
Podporu získali iba Rolandové hry ako súčasť
mystéria. Ale je veľmi veľký problém nájsť

spoločnú nitku s týmto fondom, ako to 
zorganizovať, aby sme dostali nejakú podporu.
Tento rok sme odkázaní na vlastný rozpočet,“
informoval Choma.

Oslobodenie Bardejova

Rok sa začína oslavami mesta, kde prebieha
rekonštrukcia bojov. „Takáto akcia je z 
mestského rozpočtu. Robia to naši chlapci z
Klubu vojenskej histórie. Prídu k nám, urobíme
scenár, pozrieme, koľko im do rozpočtu treba,
no takáto naoko nenáročná akcia vie vytiahnuť
aj 3000 eur. Príde sedemnásť oddielov, každý
má vlastnú muníciu, vlastnú dopravu a ten 
oddiel dostane napr. len 150 eur.  Je to pekná
akcia, no z nášho rozpočtu ukrojí veľký krajec.“ 

Mesto organizuje napr. Vivodzeňe kačura,
Jánske ohne alebo Rolandové hry. V júli
spolupracuje na podujatí Šariš, srdcom 
východniar. „Minulý rok sme mali pivný festival,
tento rok sme sa s organizátorom nedohodli na
podmienkach. Organizujeme taktiež rôzne
plenéry. Úcta k starším prebieha v októbri. 
Organizujú sa aj nové akcie, tento rok to bol Deň
rodiny na Vinbargu. V Promenádnom parku je
to festival, štvrtý rok sa uskutočnila akcia 
Tuning show,“ zamyslel sa M. Choma. 

Sedem podujatí za týždeň

Treba povedať, že v meste sa organizuje
množstvo podujatí. Veď aj na našom webe v
kalendári máme akcie každý deň, niekedy je to
aj viac podujatí za jeden deň. „Prednedávnom
sme mali v jeden týždeň až sedem akcií.  Mali
sme Kultúrne leto Bélu Kélera, orgánový 
koncert, maliarsky plenér, sochársky plenér,
spoločnú akciu Štadión fest či v Promenádnom
parku vystúpenie Dychovej hudby. Vieme 
podporiť mnoho podujatí, buď formou rozpočtu,
alebo dotáciou.  Nevýhodou dotácie je to, že u
nás máme ročne napr. 4000 eur na dotácie a 
žiadajúcich je dvadsať a nie každý žiada iba sto
eur.  U nás organizujeme každý mesiac nejakú
výstavu, máme tu pôsobenie klubu Bardaf. 
Vystavujú dvakrát ročne. Máme kroniku, každý
historický záznam ide do archivácie,“ dodal 
vedúci oddelenia kultúry pri MsÚ v Bardejove.
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„V jeden týždeň sme
mali až sedem akcií“

Martin Choma

Pred rokom sme nadviazali spoluprácu s
mestom Bardejov a rozhodli sme sa, že o 
silvestrovskom programe rozhodnú naši 
čitatelia. Oddelenie kultúry dalo príležitosť
dvom domácim kapelám, ktoré vystúpili pred
polnocou a po polnoci na Radničnom námestí. 

„Zvykli sme si na to, že silvestrovský program
nemusí byť o nejakej veľkej skupine. Pred 
štyrmi rokmi sme mali Desmod a vieme, že to
bolo o dvadsiatich piatich minútach. Ľudia čakali
na atmosféru ohňostroja. Nájsť sponzora, ktorý
by zaplatil 5000 eur za skupinu, ktorá vystúpi,
nie je v dnešnej dobe ľahké. Minulý rok sme

preto výber kapely praktizovali cez 
spravodajský portál ahojbardejov.sk a vypísali
sme súťaž. Hudobníkov máme v Bardejove
dosť a nebránime sa, aby sa v posledný deň 
roka prezentovalo hocijaké domáce zoskupenie.
Atmosféra bola dobrá, ohňostroj takisto a
mestský rozpočet sme zaťažili minimálne,“
prezradil Martin Choma z oddelenia kultúry. 

Do minuloročného hlasovania sa zapojilo viac
ako 1400 občanov, ktorí rozhodli, že v závere
roka sa zabavia pri kapele Four Summers a pri
skupine Niečo Navyše.  Aj tento rok o dvoch
kapelách budú môcť rozhodnúť samotní 

občania mesta Bardejov. Hlasovanie bude 
prebiehať v mesiaci november. Okrem ankety
na spravodajskom portáli už v najbližšom 
vydaní našich novín nájdete ústrižok, ktorý po
vystrihnutí budete môcť odniesť na mestský
úrad na podateľňu a aj takouto formou sa do
ankety priamo zapojiť. O tom, akí hudobníci a
skupiny sa budú v ankete nachádzať, 
rozhodnete takisto vy. Počas októbra vyhlásime
možnosť zasielať tipy na kandidátov, desiatka s
najväčším počtom hlasov postúpi do finále. 

Aj takouto formou spolupracuje samospráva s
obyvateľmi mesta Bardejov.  red

NAJVÄČŠOU UDALOSŤOU JE BARDEJOVSKÝ JARMOK

Martin Choma má v obľube folklór, avšak 
nebráni sa ani iným žánrom
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PROJEKTY NA KULTÚRNY DOM SÚ VYPRACOVANÉ
V meste Bardejov kultúrny dom chýba.
Akcie sa konajú v športovej hale či  v Kine
Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch, čo nie
je dôstojné miesto na mnohé podujatia.
Po zrušení kamenného Centra voľného
času (CVČ) a následnom odpredaji 
budovy sa táto téma stala stredobodom
pozornosti a o absentujúcom stánku sa
začalo diskutovať. Aj naša redakcia tejto
téme kladie vysokú pozornosť a okrem
viacerých článkov, ktoré sme vám
priniesli na webe, si môžete prečítať aj
ďalšie vyjadrenia v tomto čísle novín.  

O informácie, či sa v Bardejove plánuje
postaviť nový kultúrny stánok alebo či by
mohol sídliť už v niektorej z existujúcich
budov, sme sa opýtali zástupcu mesta,
vedúceho oddelenia kultúry Martina
Chomu. 

„Centrum voľného času nebol kultúrny
stánok, to je fakt. Nie som do tejto témy
(CVČ) zasvätený, ale viem, že financovanie
išlo všelijako, každý chcel, aby dostal 
nejakú korunu na to dieťa a stav detí v CVČ
nezodpovedal realite. Teraz sú deti na
školách, údajne je ohlas taký, že to dieťa,
keď je na škole, tak tam aj ostane v centre

a rodičia nemajú starosť s dopravou. 
Svojim spôsobom aj CVČ suplovalo 
nejakým spôsobom kultúrny dom, malo
tam svoje javisko, svoju halu, robili sa tam
spevácke súťaže, ale všetko to bolo v 
rámci CVČ, nie v rámci oddelenia kultúry.
My sme do ich priestorov nevstupovali,
svoje máme v Kine Žriedlo,“ myslí si Choma
a hovorí ďalej. 

„Dobré by bolo, keby sa myšlienka
kultúrneho domu dostala do takého 
štádia, žeby sa zrealizovala. Mesto na to
projekty má, viem, že sa už rozoberali 
nejaké alternatívy, či už by to bolo 
rozšírenie ZUŠ M. Vileca alebo iný priestor,
ktorý by spĺňal určité parametre. 
Jednoznačne to musí byť multifunkčné, aby
to nebola iba kinosála, divadelná sála, ale
aby to bolo miesto, kde môžu deti 
tancovať, kde môžu hudobné kapely 
realizovať svoje vystúpenia. Kapacitne by
to stačilo pre 250 – 300 ľudí,“ hovorí 
vedúci kultúry a zdôvodňuje, prečo 
by takáto kapacita postačovala.

„Sála v Žriedle má 405 miest a 
nenapĺňa sa. Ani to kino nie je tak dôležité,
ako ten kultúrny dom. Aby tam mohli prísť

divadelníci zahrať divadlo... Stáva sa, že
prídu divadelníci a chcú hrať divadlo. Jediný
priestor je kino, no snažíme sa, keď je už
zdigitalizované, aby slúžilo svojmu účelu.
Nikto mi nezagarantuje, že ak budú v kine
stavať kulisu, tak že niekto nezničí to drahé
plátno. Stačilo by, aby sa ho dotkol rukou a
už tam ostane stopa a ten obraz už 
nebude kvalitný. Kino je v prvom rade kino,
nie je tam pódium, aby sme mohli hrať
scénky. I Radošincov sme mohli zavolať iba
na Jánošíka, lebo tam nebola náročná 
scéna.“ 

Kultúrny dom ziskový nebude

M. Choma ďalej hovorí, že by bolo vhodné,
ak by v dohľadnej dobe boli granty, ktoré
uvažujú so spolufinancovaním mesta, napr.
v čiastke piatich percent. „Verím, že mesto
je nastavené tak, aby kultúrny dom
postavilo a zrealizovalo. Spolupracujeme s
Jaslom, to dalo štyri a pol milióna eur na
rekonštrukciu. Kultúrny dom nebude
ziskový, mal by byť iba preto, aby slúžil
občanom. Z vlastného rozpočtu stavať sa
nedá, je to nereálne. Projekty sú 
vypracované, treba čakať na granty,“ 
dodal Martin Choma.  red

Oddelenie kultúry v Bardejove spolupracuje
aj s občianskymi združeniami či s 
komunitnou nadáciou. Opýtali sme sa 
Martina Chomu, vedúceho oddelenia
kultúry, ako spolupráca prebieha a či vie
mesto nájsť spoločnú reč aj s inými 
inštitúciami, ktoré sa kultúre venujú.

Vie mesto o občianskych združeniach,
ktoré v meste pôsobia a spolupracuje 
s nimi?

Pred rokom sme mali stretnutie, stanovili
sme si body a povedali sme si, že ak budú
OZ niečo potrebovať, môžu sa na nás
obrátiť. Dohodli sme sa, na ktorých 
veciach môžeme spolupracovať a na čom,
aby sme to vedeli dávať do našich 
programov. Na stretnutie prišli tri OZ, boli
tu nejaké náznaky.  My ich propagujeme na
našich informačných tabuliach, ktoré sme
prednedávnom v Bardejove osadili. Majú
sa na nich možnosť prezentovať aj OZ,
ktoré tu pôsobia. Spolupracujeme hlavne
takouto formou.“

Združenia využívajú aj majetok mesta,
napr. Hrubú baštu na Veternej ulici. 
Tá prešla pod OZ Different v čase, keď ste
už boli vedúcim kultúry. 

Po nástupe do funkcie som bol na 
stretnutí a OZ Different prišlo s 
požiadavkou, či by nemohlo využívať
priestory Hrubej bašty. Vedel som, že je v
dočasnom prenájme, avšak dovtedy sa v

nej nerobilo nič, bola nevyužívaná. Dali sme
im to do prenájmu a už 3-4 roky si v nej
robia svoje aktivity. Fungujú tam, pracujú
na zveľaďovaní. Majú svoju kultúrnu 
činnosť. Tieto združenia považujú za
úspech, ak im na akciu príde 20 – 30 ľudí,
nám ak v hale nebude sedieť 300 – 400
ľudí, tak to považujeme za neúspech. 
Voči OZ som otvorený, kedykoľvek môžu
za mnou prísť, stretneme sa.

V Bardejove pôsobí aj komunitná 
nadácia. Spolupracujete na nejakých 
projektoch?

Spolupracujeme už dlhšie, hlavne formou,
že im niečo poskytneme. Pred rokom sme
oslovili maliarov, venovali im obrazy, ktoré
sa vydražili za viac ako tisíc eur. Tento rok

maliari neboli ochotní namaľovať o jeden
obraz viac, aby ostal v majetku mesta.
Hodnota jedného obrazu sa pohybuje na
úrovni od dvesto eur. Maliari dostali
štipendium, napr. 250 eur za týždeň a
obraz nám nechali. Stratoví na tom nie
sme, je to dobrá myšlienka. Mesto 
obohacujeme o zbierku iných pohľadom na
náš kraj.

Kde sa tieto obrazy nachádzajú?

Časť máme v seniorcentre, ďalšie sú v
mestských firmách, ale obrazy máme aj v
našej kancelárii. Všetky sú v evidencii 
mesta.

Spolupracujete aj so školami, dostávajú
od vás priestor na prezentáciu?

Mali sme jednu myšlienku, že v 
Promenádnom parku postavíme pódium a
nech sa na ňom prezentujú školy, ktoré sú
na území mesta. Mohli by vystúpiť s
tanečným, folklórnych súborom. Ide o to,
či to chcú robiť. Ak by chceli, tak to tu už je.
Priestor sa dá dať každému. Niektoré 
podujatia sa organizujú na námestí, vieme
zapožičať aj mikrofón. Mnohé akcie v
spolupráci so školami robí aj Poľsko-
slovenský dom. Zrodil sa nám drak, tento
rok to bol tučniak. Hornošarišské 
osvetové stredisko sa snaží zastupovať
nejaké divadla, ktoré bohužiaľ v Bardejove
nie sú.

 red

OBRAZY OSTÁVAJÚ V MAJETKU MESTA

Oddelenie kultúry a Komunitná nadácia 
sídlia v jednej budove



Potreba výstavby nového kultúrneho domu v
Bardejove je v poslednom období často 
diskutovanou témou. Na jednej strane je to
dobre, pretože to svedčí o narastajúcej
potrebe obyvateľov po dôstojnom kultúrnom
stánku, a teda o kultúrnom uvedomení ľudí.
Bardejovčania začínajú pociťovať po rokoch
provizórnych riešení v tejto oblasti potrebu
nájsť pod jednou strechou priestor pre 
umelecké vyžitie, oddych či inšpiráciu. 

Na strane druhej sa však dnes týmito 
diskusiami snažíme vyriešiť dôsledok viacerých
neuvážených krokov, ktoré sa udiali po páde 
komunizmu a ktoré, žiaľ, často robíme aj dnes.
Rozhodne to však nebude ľahká úloha. Do tejto
poľutovaniahodnej situácie sme sa dostali 
postupne a treba povedať, že nie sme jediné
mesto, ktoré po páde komunizmu považovalo
kultúrny dom za niečo nadbytočné.

Nálada v spoločnosti po roku 1989 nebola príliš
naklonená kultúre. Tá bola predtým často
prostriedkom na šírenie propagandy, čo
prirodzene vzbudzovalo nedôveru. Rozčarovanie
ľudí, ktorí si mysleli, že všetko, čo bolo spájané s
minulosťou treba vybudovať nanovo, bol ďalší
dôvod, prečo sa kultúrne domy na Slovensku
stretli s nezáujmom. Žiaľ, tieto myšlienky boli
podporované práve tými, ktorí vytriezveli ako
prví a vycítili príležitosť poľahky získať budovy v
centrách miest. Zachovali sa len tam, kde buď
nestáli na lukratívnom mieste, alebo vedenie
miest tvrdohlavo presadzovalo ich prevádzku aj
za cenu živorenia. 

Mestá chcú budovy odkúpiť späť

Vývoju lacných predajov budov nahrávalo aj 
obdobie prelomu storočí, kedy bola domáca
kinematografia v existenčnej kríze a vo veľkom
sa zatvárali kiná. Divadlá sa tiež potácali s 
minimálnymi rozpočtami. Vtedy ľudia 
nepociťovali takú silnú podporu kultúrnych 
domov, pretože ich frustrácia bola silnejšia ako
kultúrne uvedomenie. Aj v tejto dobe sa však vo
vedeniach mnohých miest našli vizionári, ktorí
verili, že po rokoch stagnácie musí prísť iné 
obdobie. Dnes v týchto mestách kultúra prekvitá
a vďaka eurofondom majú šancu zveľadiť ich a
vytvoriť moderné kultúrne stánky, ktoré budú
slúžiť ich obyvateľom ďalšie desaťročia. 

Viaceré mestá sa v posledných rokoch dokonca
snažia odkúpiť tieto budovy za týmto účelom
späť (Banská Bystrica) od súkromných 
vlastníkov, pretože pochopili, že najmä v 
päťdesiatych rokoch boli postavené na 
strategických miestach a taký priestor už
jednoducho nenájdu. Boli im prispôsobené 
dopravné siete, parkoviská, priľahlé amfiteátre
či administratívne budovy. To všetko už žiaľ, po
predaji týchto budov, dnes nemáme možnosť
plnohodnotne v podmienkach Bardejova 
dosiahnuť. 

Pozerať dopredu

Ak nechceme postaviť kultúrny dom na zelenej
lúke (čo by opäť nevyhovovalo z hľadiska 
dostupnosti),  všetko, čo urobíme, bude len
náhradné riešenie. Ide o to urobiť ho tak, aby
bolo čo najmenším kompromisom medzi
dnešnými možnosťami a potrebami mesta,
ktoré sa rozvíja a tiež  rozrastá. Ak preto chceme
dnes stavať, alebo prestavať existujúce budovy
na kultúrny dom, musíme pozerať o niekoľko
desaťročí dopredu. Pretože nemá význam 
investovať do niečoho, čo bude postačovať na
malé javiskové formy a malou kapacitou miest
bude na úrovni priemerného malého kina. 

V poslednej dobe sa ako o jednej z 
možností hovorí o prístavbe k budove Základnej
umeleckej školy na Hurbanovej ulici. Tento
priestor však nie je prispôsobený takejto stavbe.
Už dnes tu nie je kde parkovať a doprava tu 
kolabuje už pri zastavení áut rodičov, 
ktorí dovážajú svoje deti na vyučovanie. Navyše,

budova je kapacitne vyťažená už dnes a 
podmienkam vyučovania plne vyhovuje. Preto
vyvstáva otázka, kde by mal architekt 
naprojektovať obslužné miestnosti, kancelárie,
či sklady, ktoré tieto budovy musia mať. 
Projektovať takúto stavbu nemožno od stola
úradníkmi. Musia sa k nej vyjadriť ľudia, ktorí
majú praktické skúsenosti nie len s 
projektovaním, ale aj používaním stavieb tohto
typu. Aby sme sa vyhli chybám, ktoré môžu
obmedzovať ich využitie. Stačí totiž, aby malo
pódium napríklad nedostatočnú hĺbku tak ako v
prípade pódia v kine v Bardejovských Kúpeľoch a
využiteľnosť takéhoto priestoru sa zužuje na
minimum. Hĺbka a šírka pódia je základné 
kritérium na uskutočnenie podujatí. Spolu s 
diváckou kapacitou sú alfou a omegou
využiteľnosti priestoru. To je dôvod, prečo v
Bardejove musíme usporadúvať podujatia v
Športovej hale, ktorá však nie je dôstojným
miestom pre kultúru. 

V Bardejove je už málo miest na výstavu
kultúrneho stánku

Uvažujúc o ďalších možných miestach, kde by
sa v budúcnosti mohla sústreďovať kultúra pod
jednou strechou, pripadá do úvahy jedine
priestor, kde je miesto na parkovanie, 
dostatočná kapacita dopravnej siete a 
vzdialenosť od centra mesta, ktorú je možné
absolvovať aj peši. Žiaľ, takýchto miest je už
dnes v našom meste žalostne málo. 
Najprijateľnejšou je však podľa môjho 
názoru ulica Dlhý rad, na ktorej sú aj 
existujúce budovy kedysi slúžiace kultúre.  
Táto téma však musí byť rozhodne predmetom
verejnej diskusie. Miesto je však jedna vec, 
peniaze na realizáciu druhá. Musíme 
vynaložiť maximálne úsilie na získanie
prostriedkov na tento účel.  Dôležité však je, že
sa konečne téma Kultúrneho domu reálne
otvára. Pretože kultúra nie je luxusom, 
ale prirodzenou potrebou ľudí.     

 Juraj Bochňa
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TÉMA CHÝBAJÚCEHO KULTÚRNEHO STÁNKU V BARDEJOVE SA OTVÁRA

„Kultúra nie je luxusom, ale
prirodzenou potrebou ľudí“

Juraj Bochňa

Poslanec mestského zastupiteľstva Juraj Bochňa



Ján Marhulík sa narodil v Levoči. Od roku
1976 pôsobil v Bardejove najprv ako
učiteľ, neskôr dlhé roky ako riaditeľ 
Ľudovej škole umenia. Následne bol
vedúcim oddelenia kultúry na Mestskom
úrade v Bardejove.

Prinášame vám prvú časť z rozsiahleho
rozhovoru, v ktorom sa dozviete napríklad
aj to, ako sa J. Marhulík spätne pozerá na
roky pôsobenia v Ľudovej škole umenia a
aký je rozdiel medzi bývalou inštitúciou
Mestské kultúrne stredisko a terajším 
oddelením kultúry MsÚ.

Aký bol váš prvý kontakt s kultúrou?

Som z učiteľskej rodiny. To znamená, 
že ku kultúre a trošku aj k umeniu som 
mal blízko už z domu. Dá sa povedať, 
že som vyrastal v šepkárskej búdke. Otec,
jeden z prvých absolventov Učiteľského
ústavu na Spišskej Kapitule,  nacvičoval
ochotnícke divadlá. Bol výborný muzikant,
organista  a huslista. Dnes, s odstupom 
času a pribúdajúcimi rokmi, viem oceniť 
jeho životnú filozofiu. Často mi vravieval: 
„Keď si teraz mladý, vyhľadávaj spoločnosť
oveľa starších. Ak budeš oveľa, oveľa  starší
ty, často pobudni medzi mladými. V oboch
prípadoch viac získaš ako stratíš."  
Sto percentná pravda! Preto, aj keď mám
sedemdesiatku, snažím sa často 
pobudnúť medzi mladšími. Napokon: 
Cítim sa byť mladý, pretože tak  to mám
nastavené v hlave. Verím, že viac ako 
90 percent postojov k životu v 
najširšom zmysle je ovplyvniteľných 
sebou samým.

Aká bola vaša profesijná dráha?

Som vyštudovaný učiteľ, pedagóg. Mám
blízko k detskej duši i k duši adolescenta. 
V roku 1976, keď som sa presťahoval 
do Bardejova, dostal  som miesto na 
Ľudovej škole umenia (ĽŠU). Takéto krédo
sme si na vtedajšej ZUŠke dali  a myslím 
si, že sa nám to podarilo do veľkej miery 
aj naplniť. Napokon 14 rokov na pozícii 
riaditeľa ma akoby pripravilo na 
neskoršiu funkciu vedúceho oddelenia
kultúry na MsÚ v Bardejove.

Čo Vám napadne, keď sa pozriete naspäť
na roky pôsobenia v Ľudovej škole 
umenia?

Entuziazmus, zápal, chuť napredovať,
neustále sa zlepšovať. ĽŠU sa postupne
stala plne organizovanou. Mala viac ako
1200 žiakov. Jednotlivé odbory boli
roztrúsené po Bardejove, ale tvorili sme
jednoliaty pracovný kolektív, ktorý 
nepoznal slovo nedá sa. Vďaka takým sme
patrili k najlepším ĽUŠ na Slovensku. 
Ba stali sme sa aj najúspešnejšou na
Slovensku v počte získaných prvenstiev na
najvyšších kolách celoslovenských 
súťažiach. No nie len tuzemských. Málokto
vie, že detským víťazom medzinárodnej
speváckej súťaže v legendárnych sopotách

(Poľsko) bol Janko Ďurík (uč. I. Hanisová,
hudobný sprievod M. Golec). Takto by som
mohol pokračovať. Vymenovanie 
úspechov, tvorivých počinov by zabralo
veľmi veľa priestoru. Desiatky absolventov
bardejovskej ĽŠU vyštudovalo hudobné
konzervatória, vysoké školy múzických
umení, umelecké priemyslovky, vysoké
školy výtvarného umenia, divadelné
akadémie, tanečné konzervatória. 

Vynikajúcich, teraz profesionálnych 
umelcov kreovali učitelia ako napr. 
Ľ. Kašprik, A. akademický sochár V. 
Nahalka, J. Roháľ, a mnohí ďalší. Všetci sú
uvedení v Pamätnici ĽŠU vydanej pri
príležitosti osláv 50. výročia založenia 
Hudobnej školy (predchodkyňa ĽSU). 
Rovnako sú v nej uvedené výsledky žiakov
a ocenia pedagógov na krajských a
celoslovenských súťažiach.

Potom prišli roky po 89-tom. Povedal som
si, že by malo po človeku niečo ostať a
zabojovali sme o budovu OV KSS. Boli sme
úspešní. Odišiel som s pokojným 
svedomím učiť prváčence. Poznajúc 
z praxe učiteľskej i rodičovskej viem, 
aký zlomový je prechod z detstva do 
pozície školáka, podarilo sa mi na MsÚ 
založiť tradíciu Deň prváka. Na začiatku
školského roka dostanú „prváčence“ vždy
iný artefakt, ktorý by si  mali  uchovať ako
milú spomienku na prvý školský deň. 
Potom, ak dovŕšia 18 rokov a prídu s 
originálnym darčekom daným im vtedy,
keď sa stali opravdivými žiakmi veľkej školy
(pred 12 rokmi), mali by dostať ako dar od
mesta – povedzme najnovšiu knihu o
meste.

Čo Vás napadne pri slove "kultúra" v
súvislosti s Bardejovom?

Chýba tu kultúrny stánok so svojím
zázemím. Nariekať a nič nerobiť by však
bola chyba. Ja to otočím, ja som optimista.
Na podmienky, ktoré mesto má, sa tu
kultúre darí. Je len na divákovi, aby si vedel
vybrať a prejavil aktivitu. Poviem to ináč,
také kultúrne Las Vegas je naše námestie.
Radničné 12 - Šarišské múzeum má svoj
výstavný priestor, Radničné 21 - Oddelenie
kultúry, ďalšie výstavné priestory, 
pokračujete v Poľsko-slovenskom dome 
so svojimi výstavnými priestormi. 

O 50 metrov ste v Hornošarišskom 
osvetovom stredisku. Po tejto stránke mi
nič nechýba. Čo mi chýba je široké zázemie
speváckych zborov, komorných súborov,
ochotnícke divadlo, komorné zoskupenia,
pre staršie ročníky narodenia dychový 
súbor, miestne aktivity v tomto smere a
podobné dobrovoľné záujmové skupiny.
Majú sa však kde stretávať?

Ako vnímate dopyt po kultúre v 
Bardejove?

Ak sa rozprávame o kultúre, potom si
položme otázku: Pre koho? Možno si
pohnevám niekoho z obce intelektuálov,
lekárov, právnikov, učiteľov na rôznych
stupňoch, učiteľov na 5 základných 
umeleckých školách. Nepociťujú potrebu
navštíviť festivalové koncerty v rámci
Organových dní Jozefa Grešáka alebo
Pontes – mosty medzi mestami? Ale vedel
by som vymenovať ľudí, ktorí sú 
pravidelnými návštevníkmi. Na otázku ako
vnímam dopyt po kultúre odpovedám. Po
zábave je dopyt veľký. Taký  Jožko Jožka či
Drišľak sú vyslovene programy na zábavu.
Aj tú ľudia potrebujú. Po kultúre, povedal
by som, je dopyt primeraný. Po umení
(skutočnom), skôr menší ako väčší.

Čiže rozlišujete medzi kultúrou a
zábavou?

Áno. Určite. Predstavte si na Jarmoku len
umelecky ladený program.  Ľudia tým
opovrhnú.  Chcú sa rozohniť.  Na jarmoku
musí byť atmosféra, ktorá tomu 
zodpovedá. Prevládať musí zábava. Ale aj
tá môže byť rôznej kvality. Čím kvalitnejšia
– tým lepšie! Veľké zázemie pre kultúru
vidím aj v osvetovej činnosti. A tá v 
Bardejove je na požadovanej úrovni. 
Svoje si zastane aj oddelenie kultúry,
Hornošarišské osvetové stredisko, ale
úspešne sekunduje aj Poľsko-slovenský
dom či Šarišské múzeum. Ani bardejovské
občianske združenia nie sú pasívne, dobrá
spolupráca je aj s jednotlivými cirkvami. 
Čo sa týka návštevnosti moja teória je: sú
podujatia, kde 5 tisíc ľudí je málo, ale sú
podujatia, kde 50 ľudí je veľa. Rozdiel  
pozorný čitateľ postrehne. 

Pokračovanie rozhovoru nájdete v
ďalšom čísle novín. Svoje postrehy k
téme kultúra môžete zasielať priamo do
redakcie.  red
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JE LEN NA DIVÁKOVI, ABY SI VEDEL VYBRAŤ A PREJAVIL AKTIVITU

„Ak sa rozprávame o
kultúre, potom si položme
otázku: Pre koho?“ Ján Marhulík

Ján Marhulík v minulosti pracoval 
na oddelení kultúry



KULTÚRNE A TURISTICKÉ CENTRUM BARDEJOV

VÁŽME SI HISTÓRIU MESTA 

Kultúrne a turistické centrum Bardejov (KTC)
pôsobí ako mestská rozpočtová organizácia
už ôsmy rok. 

Vo svojich priestoroch na Radničnom námestí,
ale aj mimo nich, organizuje medzinárodné 
výstavy  a prezentácie umelcov, záujmových
organizácií, ale aj turisticky atraktívnych lokalít v
regióne a zahraničí - stretnutia zástupcov z
partnerských miest, medzinárodné stretnutia a
výmeny skúseností ľudí z rôznych oblastí
kultúrno –  spoločenského života, koncerty,
divadelné predstavenia, premietania filmov
(napr. festival Expedičná kamera), športové
súťaže, tvorivé dielne a mnoho iných 
zaujímavých podujatí. Zameraním môžeme 
rozlíšiť aktivity orientované na občanov mesta 
a aktivity prioritne určené pre návštevníkov
mesta. Často sa však záujmy oboch skupín
prelínajú.  

Ubytovanie priamo v centre mesta

„Sme malou organizáciu, našimi hlavnými 
devízami je jedinečná poloha v centre mesta a
hlavne šikovní zamestnanci, ktorí robia svoju
prácu radi a je to na nich aj vidno. To je v našom
obore doslova nevyhnutnosť, keďže sme jedni z
prvých, koho v rámci svojho pobytu v Bardejove
stretávajú naši hostia – turisti a kolegovia z
partnerských miest a ich organizácií. Vďaka 
tejto príjemnej skúseností nám následne robia
bezplatnú, ale aj napriek tomu najefektívnejšiu
reklamu: odporúčajú nás ďalej svojim známym.
Preto je spokojnosť našich klientov na prvom
mieste. Nežijeme však  len z mestského
rozpočtu a pozitívnej energie, ktorú čerpáme 
z našich spokojných klientov,“ prezradil 
riaditeľ KTC Marcel Tribus ml. a pokračoval:
„Druhým merateľným ukazovateľom okrem 
návštevnosti galérie, ktorý nám medziročne
rastie, je počet ubytovaných hostí v našej 
ubytovni a iných zákazníkov využívajúcich naše
pridružené podnikateľské činnosti. Zisk z nich
slúži na dofinancovanie našej hlavnej činnosti.
Sú to hlavne ubytovanie priamo v historickom 
centre mesta s exkluzívnym výhľadom na 

Radničné námestie a jeho okolie, komplexné
zabezpečenie konferencií, seminárov a 
prezentácií vo svojich reprezentatívnych
priestoroch (malá zasadacia miestnosť 30 
miest na sedenie, výstavná sieň 60 miest na
sedenie) a sprostredkovanie služieb v rámci
pobytu v našom meste (sprievodcovské 
služby, rezervácia ubytovania a stravy).“    

Napriek tomu, že sa Kultúrne a turistické 
centrum Bardejov zaoberá širokým spektrom
činností, ktoré sa z roka na rok rozrastajú, 
poznajú ho nielen Bardejovčania skôr 
pod názvom Poľsko-slovenský dom.

Bardejovskí lovci perál a aktivity pre deti

„V rámci spolupráce s mestskými 
organizáciami a úradom sa nám v priebehu
posledných troch rokov podarilo zorganizovať 
viacero podujatí, ktoré sa stretli s ohlasom
hlavne u tých najmenších. Okrem tradičných
podujatí  ako je napr. Otváranie a zatváranie

fontán či stavanie detského mája, už tretí rok 
organizujeme súťaž pod záštitou primátora
Borisa Hanuščaka pod názvom Bardejovskí 
lovci perál. Zámerom hry je hravým 
spôsobom poskytnúť deťom návod, ako tráviť
voľný čas v meste počas prázdnin a popri tom 
si  zdokonaliť svoje zručnosti a vedomosti o
Bardejove a okolitom regióne.  Súťaž už 
tradične začína začiatkom mája a končí  koncom
septembra, ale svojimi aktivitami presahuje 
do celého roka. Minulý rok sme ju totiž 
prepojili s našou ďalšou aktivitou – Bardejovské
vajce.“ 

Z najväčšej ručne zdobenej kraslice na 
Slovensku, ktorú už tradične vyzdobili žiaci 
jednej z bardejovských základných škôl, sa 
vyliahol dráčik, ktorý sa hneď stal hlavnou
postavou nielen súťaže,  ale aj maskotom
živých podujatí pre deti organizovanými v 
rámci mesta. Do súťaže sa v minulom roku 
zapojilo vyše 300 detí, ktoré súťažili o 34 
hodnotných cien.

Tučniak Bardík

V tomto roku sa z megakraslice vyliahol 
tučniak, ktorému dali deti meno a súťaž nesie
podtitul: „Dobrodružstvá tučniaka Bardíka“.
„Pán primátor a ďalší sponzori darovali do
súťaže opäť množstvo zaujímavých cien. 
Tučniak  navyše priniesol do súťaže zo sebou aj
iné zaujímavé aktivity, ako je odmeňovanie 
aktívnych lovcov nanukmi počas leta a 
aktivity na sídliskách. To všetko sa prejavilo vo
väčšej aktivite súťažiach detí - našich 
Bardejovských lovcov perál. Tí počas celého leta
pravidelne zdolávajú rôzne vedomostné,
zručnostné, ale aj špeciálne úlohy. 
Ak práve čítate tento článok a máte 
vo svojom okolí potenciálneho lovca, neváhajte
a pošlite ho na Základňu lovcov do 
Poľsko-slovenského domu!  Alebo nech 
navštívi našu stránku facebooku prípadne
lovciperal.sk,“ uviedol riaditeľ inštitúcie. 
Medzi aktivity, ktoré lákajú nielen bardejovské
deti, ale aj turistov, patrí Strašidelná pivnica. 
Tá nie len počas jarmoku a Hier rytiera 
Rolanda „straší“ svojich návštevníkov. „Okrem
tradičnej mučiarne v nej každý rok inštalujeme
novinku – v minulosti Strašidelný tunel, Dračiu
pivnicu. 

Keďže tento rok  nemal kde bývať náš 
tučniak, lebo  v hoteli mu bolo priteplo, postavili
sme mu v pivnici Poľsko-slovenského domu
veľké iglu, v ktorom si môže oddýchnuť a
pripomína mu aj jeho domov, Antarktídu,“ dodal
M. Tribus.

 red

„Máme šikovných
zamestnancov, ktorí
robia svoju prácu radi
a je to na nich vidno“

Marcel Tribus

KTC ťaží zo svojej polohy, nachádza sa priamo na námestí
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A prispôsobme ju našim
dnešným podmienkam. V
poslednej dobe rezonuje
postavenie sochy kata na
našom námestí. 

Je to veľmi zaujímavý vstup do
histórie mesta Bardejov. 
Zachoval sa i dom, v ktorom
údajne býval a obzvlášť 
teraz pri návšteve turistov je o
to veľký záujem. Chcel 
by som však naznačiť, že
nemenej dôležité z historickej
stránky by bolo si pripomenúť 
i kníhtlačiareň v Bardejove, 
ktorá bola medzi prvými 
na Slovensku.

Len škoda, že sa nezachoval
priestor, kde sa to prevádzalo.

Mali by to vedieť hlavne 
mladí ľudia a deti by si mohli
častejšie zmeniť chvíle 
dlhého sedenia pri počítačoch.
Mám na mysli pri postavení
sochy na pravej strane 
námestia i postavenie tzv. 
Oázy knihy na námestí medzi
stromami.

Voľné požičiavanie kníh, 
ako je to už vo viacerých
mestách, by mohli využívať
hlavne deti. Určite by to 
privítali i starší ľudia s 
vnúčatami. Pre turistov ďalšie 
spestrenie pri fotení s katom 
i sedenie detí na stoličke 
s knihou. 

 Aurel Burger
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Zostať vonku, alebo vrátiť sa napriek všetkému
naspäť domov? Ak sa vám z tridsiatich 
spolužiakov do rodného mestečka vrátia traja, aj
vy si dvakrát rozmyslíte, či po štúdiu, Erasme a
zážitkoch zo sveta zamierite s diplomom v ruke
na severovýchod Slovenska. Práve vďaka 
príjemným zážitkom a skúsenostiam s kultúrou
mimo Bardejova sme sa rozhodli založiť v 
novembri 2014 občianske združenie, ktoré by
niečo podobné aspoň sčasti prinieslo aj do nášho
mesta. Keďže nám v Bardejove chýbali voči 
akciám typu Jarmok či Vivodzeňe kačura
výraznejšie alternatívy, namiesto nadávania pri
pive sme začali vytvárať vlastný koncept 
podujatí, ktoré by reflektovali potreby 
náročnejšieho publika.

Debata s prezidentom Andrejom Kiskom v marci
2015 bola prvou akciou Kandelabra po tom, čo sa
naša dovtedy neformálna skupina zaregistrovala
ako občianske združenie. Moderovaná diskusia s
prezidentom nás povzbudila do rozvoja ďalších 
aktivít. Nadišlo obdobie plánovania, z ktorého v
krátkom čase vzišli tri formáty kultúrnych podujatí:
Bod[Ka:], Reflektor a PechaKucha Night. Ten
posledný pochádza z Tokia a my ho licenčne 
organizujeme ako jedno z vyše 900 miest po celom
svete. Spomínané 3 podujatia sa konajú 
takpovediac “na preskočku” 4 krát do roka, 
vďaka čomu máme pokrytý každý mesiac v roku
minimálne jednou kultúrnou akciou.

Bod[Ka:] – bod knižnej kultúry je kombináciou 
autorských čítaní s dobrou muzikou a divadelnou
výpoveďou mladých hercov, ktorá vytvára priestor
na prezentáciu či už lokálnych alebo celoslovensky
zavedených spisovateľov a umelcov.
Reflektor predstavuje sériu diskusií a 
prednášok zameraných na reflexiu aktuálnych 
kultúrno-spoločenských tém. Cieľom je rozvíjať 
kritické myslenie divákov, ich myšlienkovú 
kreativitu, argumentačné zručnosti, či schopnosť
nazerať na problémy z rôznych uhlov pohľadu.
PechaKucha Night je celosvetovo známe 
neformálne informačno-zábavné podujatie, 
na ktorom kreatívni ľudia rôzneho zamerania
prezentujú svoju prácu, myšlienky, nápady, akcie,
čokoľvek. To všetko v dynamickom formáte 20 x
20, čo v praxi znamená slideshow 20 obrázkov krát
20 sekúnd rozprávania ku každému.

K našim pravidelným akciám patrí taktiež 

multižánrový festival Ružový Bicykel, ktorý sa aj
tento krát uskutočnil týždeň pred jarmokom. Išlo
už o štvrtý ročník tohto obľúbeného podujatia. 
Na jednom mieste v relatívne krátkom čase mali
diváci možnosť zažiť rôzne prvky výtvarného 
umenia, hudby a divadla, zúčastniť sa debaty so
zaujímavými hosťami z ďalekých končín, či
postretávať množstvo fajn ľudí. Súčasťou
Ružového Bicykla bol aj Keramikársky workshop.
Zvlášť dobre bolo tento rok postarané o deti, pre
ktoré sme mali prichystané špeciálne divadelné
predstavenia či spoločenské hry. Celá akcia sa už
tradične udiala v priestoroch Kultúrno-
komunitného centra Bašta (sídliaceho v Hrubej
bašte na Veternej ulici), ktoré spravujú naši 
kamaráti z OZ Different.

Sme veľmi radi, že okrem pána prezidenta sme
mohli v Bardejove v rámci našich podujatí 
predstaviť aj hostí ako Peter Konečný, Juraj Hipš,
Daniel Matej, Peter Krištúfek, Irakli Eristavi, či
Michal Hvorecký. Po roku a pol oficiálnej činnosti
občianskeho združenia máme za sebou 18
udalostí, 112 hostí a cca 1218 divákov. Špecifickou
aktivitou nášho združenia je pomerne populárny
projekt Ľudia Bardejova, ktorého hlavným
poslaním je prostredníctvom Facebooku krátko
prezentovať takpovediac “bežných obyvateľov
mesta s nie celkom bežnými príbehmi či
myšlienkami”. Inšpiráciou tu bol celosvetovo známy
projekt Humans of New York.

Kandelaber je ako právnická osoba taktiež
súčasťou neziskovej organizácie Bardejov.travel,
ktorej hlavným cieľom je jednotná a kvalitná 
turistická propagácia mesta Bardejov a regiónu
horného Šariša. Organizácia má tiež za cieľ vytvoriť
odbornú platformu, ktorá by dokázala formulovať
vízie rozvoja cestovného ruchu v našom regióne,
ako aj intenzívnejšie prepájať aktivity jednotlivých
subjektov pôsobiacich v tomto sektore u nás.

Bližšie informácie nájdete na www.bardejov.travel.
Jedna vec, ktorá nás v súvislosti s našou činnosťou
tak trocha mrzí, je predaj mestských budov, resp.
nedostatok priestorov, kde by sa pohodlne
dokázalo usadiť aspoň 120 ľudí a kde by boli naše
podujatia celoročne dostupné pre všetkých. Na
druhej strane nás to núti intenzívnejšie pracovať s
tým, čo máme – v lete skvelé priestory Hrubej
bašty, v zime spriatelené kaviarne a podobne. Sme
takisto veľmi vďační za podporu dobrých ľudí, ktorí
vždy radi pomôžu – či už sa jedná o kolektívy 
okolo OZ Different, Komunitnej nadácie Bardejov,
TheTimesPub, alebo množstvo ochotných 
jednotlivcov.

Ako nás podporiť

Stačí málo – “lajknúť” na facebooku a sledovať
naše plagáty a udalosti. A ak sa Vám niečo zapáči,
prísť si to s nami užiť. Každý z nás sa venuje 
Kandelabru dobrovoľne popri svojej práci či 
štúdiu, náklady na hostí a aktivity pokrývame 
najmä z grantov – vďaka Komunitnej nadácií a 
momentálne aj štátneho Fondu na podporu 
umenia. Budeme však veľmi radi, ak nás podporíte
aj tzv. dobrovoľným výstupným, prostredníctvom
ktorého môžete vždy po skončení akcie 
subjektívne ohodnotiť náš program ľubovoľnou 
čiastkou.

Čo ďalej

Máme odhodlanie neustále sa zlepšovať. Radi 
by sme sprístupnili naše aktivity a podujatia čo 
najväčšiemu počtu Bardejovčanov a pomohli tak
rozširovať komunitu ľudí, ktorí sa intenzívne 
zaujímajú o svoje mesto, krajinu a veci verejné.
Veríme, že nadšenie rozvíjať mesto Bardejov 
(nielen) medzi tými, ktorí sa tu rozhodli ostať (alebo
sa sem po rokoch vrátiť) do budúcna ešte porastie.
Pretože čakať do nekonečna, že všetko vyrieši
samospráva, štát alebo niekto druhý, je 
jednoducho mylná. Ako každý iný robíme aj chyby a
máme na čom pracovať. Nápad vykročiť z 
komfortnej zóny a okrem starostí sa o vlastné 
záujmy prispievať aktívne k rozvoju nášho 
krásneho mesta sme však nikdy neoľutovali.
Odporúčame každému čitateľovi...

 Jakub Lenart

KANDELABER – KEĎ NEDOSTATOK JE PRÍLEŽITOSŤ

„Nápad vykročiť z
komfortnej zóny a
prispievať aktívne k
rozvoju nášho mesta
sme nikdy neoľutovali“

Jakub Lenart

Kolektív občianskeho združenia Kandelaber tvoria mladí ľudia
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Koncert odohraný, ohňostroj zhasol, 
divák pobavený. Všetko je tak, 
ako má byť? Zabezpečujú bardejovské
inštitúcie efektívnu a nezávislú 
podporu umeleckých aktivít, kultúry 
a kreatívneho priemyslu? Sme rovnakí,
alebo iní, ako zvyšok Slovenska? A ako 
je to vo svete? Poďme sa na to spolu
pozrieť bližšie.

Fenomén islandskej hudby

Verejné zdroje, ktoré smerujú na 
podporu kultúry, tvoria na Slovensku
niečo cez jedno percento všetkých 
verejných výdavkov. Tento podiel 
je mierne nad úrovňou európskeho
priemeru. Nájdu sa však i krajiny, 
ktoré sú k svojej kultúre výrazne 
štedrejšie. Napríklad taký Island, 
či pobaltské krajiny, kde tento ukazovateľ
miestami dokonca  presahuje 3 %. 
Možno aj tento prístup stojí za
fenoménom dodnes nie celkom 
pochopiteľnej erupcie islandskej hudby.
Hovorí sa totiž, že na Islande je najväčší
podiel hudobníkov na obyvateľa.

Popletené priority?

Z pohľadu samosprávy vyzerá situácia 
na Slovensku trochu odlišne. Veľa 
právomocí v oblasti kultúry bolo na 
samosprávu prenesených v rámci procesu
decentralizácie, t.j. presunu kompetencií
štátu z úrovne centrálnej na úroveň 
regionálnu a lokálnu. 

Napríklad Prešovský samosprávny kraj
takto získal pod svoju správu tri organizácie
pôsobiace na území mesta Bardejov: 
Šarišské múzeum, Okresnú knižnicu 

Dávida Gutgesela a Hornošarišské 
osvetové stredisko. Ministerstvo kultúry
hovorí, že slovenské mestá a obce
nevenujú kultúre dostatočný objem 
financií zo svojich rozpočtov, a že 
dávajú prednosť prioritám v iných 
oblastiach. Pravdou je, že  samosprávy na
Slovensku sú schopné pre potreby kultúry
vyčleniť v priemere až 3,5 % svojich 
výdavkov. Či už je to veľa, alebo málo,
čísla ukazujú, že za ostatné roky toto 
percento klesá.

Sme nekultúrni bardejovskí barbari?

No a ako sme na tom s financovaním
kultúry z rozpočtu mesta Bardejov?
Samotné mesto je špecifické relatívne
vysokými výdavkami na ochranu 
pamiatok, čo je prirodzene pochopiteľné.
Tieto náklady však mesto nehradí 
z vlastných zdrojov. Ide o dotáciu 

ministerstva financií zo štátneho 
rozpočtu. Veľký balík peňazí je určený aj
na prevádzku mestskej televízie. Analýza
rozpočtových údajov však ukazuje, že ak
sa sústredíme len na priamu podporu
kultúrnych aktivít, tak táto je v porovnaní
s inými mestami na Slovensku, ale aj v
zahraničí, nízka. Veď posúďte sami.

V roku 2015 smerovalo z rozpočtu
mesta Bardejov na kultúru 899 tis. €. 
Z tejto sumy však bolo 317 tis. €
určených na záchranu a obnovu 
historických pamiatok, 224 tis. € na 
prevádzku a digitalizáciu kina Žriedlo a
197 tis. € na financovanie Bardejovskej
televízie. Samotné kultúrne akcie mesto
financovalo vo výške 162 tis. €. Na tieto
aktivity teda išlo len pol percenta 
výdavkov mesta a 18 % výdavkov na
kultúru. Pre lepšiu predstavu, je to cena
približne 2000 vstupeniek na hudobný
festival Pohoda.

Organizovanie kultúrnych akcií financovaných
mestom má v rukách hlavne mestské 
oddelenie kultúry, a to či už ide o vystúpenia
počas tradičného bardejovského jarmoku a
Rolandových hier, alebo mimo nich. 
Výdavky na koordináciu a organizovanie 
(mimo miezd) tvoria skoro desatinu
celkových výdavkov. 

Funkčný systém financovania kultúry

Takže, je všetko tak, ako má 
byť? Čísla ukazujú, že kultúra je v 
Bardejove podfinancovaná. Dôležité 
je však zodpovedať si aj na otázku, 
ako sa nakladá s tými zdrojmi, ktoré 
sú k dispozícii. Nakoľko je správne 
nadbiehať väčšinovému vkusu 
obyvateľstva organizovaním vystúpení
domácich interpretov popmusic, ľudových 

FINANCOVANIE BARDEJOVSKEJ
KULTÚRY Z OBECNÝCH ZDROJOV
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zabávačov a projekciou filmových
trhákov? 

Nemala by úloha mesta spočívať skôr v 
kultivácii diváka či už podporou vážnej a 
experimentálnej hudby, divadelných foriem,
prípadne menšinových hudobných a 
filmových žánrov? Jasné, baviť sa v 
bardejovských podmienkach o kultúrnych
inkubátoroch, či rezidenčných umeleckých
centrách nemá zmysel. Ale dá sa 
akceptovať fakt, že mesto ako Bardejov
nemá dôstojný kultúrny stánok?

Trend vo svete je nazerať na kultúru 
nielen ako na oblasť, ktorá vytvára 
estetické a etické hodnoty, ale ako na
sektor s perspektívnym ekonomickým
potenciálom. Ako na jeden z pilierov 
vzdelanostnej spoločnosti. Hovorí sa o
kreatívnom priemysle, ktorého je kultúra 
neoddeliteľnou súčasťou. Hľadajú sa 
cesty, ako dosiahnuť synergiu 
verejných financií, súkromných investícií 
a dobrovoľníckych aktivít. 

Popri tom sa podporuje zvyšovanie
kultúrnej spotreby obyvateľstva. Trvale sa
tlačí na rast percentuálneho podielu 
financovania kultúry v pomere k HDP.
Zároveň sa zefektívňuje práca kultúrnych 

inštitúcií rozvojom ľudského kapitálu 
a posilňovaním jeho manažérskych
zručností. Čo nám bráni vydať sa touto
cestou aj v Bardejove?

 Juraj Peteja

ČO S KULTÚRNYM STÁNKOM?
Dom umení sa stavia pre niekoľko 
generácií a musí to byť moderný
spoločenský priestor hodný kultúrnych
tradícií Bardejova.

Na poslednom riadnom zasadaní 
Mestského zastupiteľstva v júni 2016 
sa pri návrhu na predaj budovy 
bývalého Centra voľného času 
spoločnosti Xawax, s. r. o. rozprúdila 
intenzívna diskusia, v rámci ktorej 
sa otvorila aj problematika kultúrneho 
domu v meste Bardejov. 

V rozprave odznelo, že hlavný kultúrny
stánok sa plánuje zriadiť v budove 
súčasnej Základnej umeleckej školy 
na Hurbanovej ulici, rekonštrukciou jej
koncertnej sály. Musím však priznať svoju
miernu rozpačitosť z tohto zámeru. 
Ak odhliadneme od polohy, kde bude
problém s parkovaním, znepokojuje ma
hlavne kapacita takého kultúrneho domu,
ktorá by bola pre mesto, akým je 
Bardejov, podľa môjho názoru 
nepostačujúca. V Bardejove sme ešte
donedávna mali kultúrny dom hodný
nášho mesta – Jas. 

Okrem kinosály v ňom bola aj 
spoločenská miestnosť a malé divadlo.
Kinosála bola veľká, bolo v nej 
orchestrisko, a hrali sa tu aj opery 
hosťujúcich divadiel nielen z Prešova a
Košíc. Vieme, že Bardejov mal dôstojný
kultúrny stánok aj vo vzdialenejšej 
minulosti, napr. v budove dnes už
zaniknutého hotela Hungaria. Žiaľ, v roku
2016 máme problém zorganizovať
obyčajný koncert vážnej hudby, lebo v
celom meste nenájdeme krídlo. 

Preto aj na koncerty Bélu Kélera musíme

chodiť do hotela Astória v Bardejovských
Kúpeľoch. S kinom je to rovnako. Mali by
sme si jednoducho priznať, že sme si za
posledné roky zlikvidovali možnosti pre
kultúru, ktorá sa presunula na námestie a
iné lokality, a ktorá našťastie ako tak
prežíva aspoň tam. No na veľké 
profesionálne divadlo či operu môžeme
zabudnúť.

Zámer mesta zriadiť kultúrny stánok 
treba privítať a toto rozhodnutie 
ale budeme musieť dobre premyslieť,
lebo bude mať dosah na niekoľko 
desiatok rokov do budúcnosti. Pri riešení
tejto problematiky netreba zabúdať aj 
na ďalší faktor, o ktorom by nám 
najlepšie porozprával odborník na
priestorové plánovanie. Aktivity
podobného charakteru by mali byť
sústredené v rámci jednej lokality, lebo 
to spôsobí synergický efekt a daná 
lokalita pritiahne viac ľudí vyhľadávajúcich
daný typ činnosti. 

V Bardejove máme takto umiestnené
športoviská a miesta na rekreáciu, ktoré
sú sústredené či ešte len plánované okolo
štadióna a rieky Topľa. Podobne by to 
malo byť aj v prípade kultúry. Takou 
zónou by sa mohlo stať zamýšľané 
námestie času pri židovskom 
suburbiu, ktoré, zdá sa čoskoro ožije a
stane sa bodom, kde sa bude 
sústreďovať časť kultúrneho diania v
meste. Preto by aj hlavný kultúrny dom
mal byť v blízkosti tejto lokality, aby sa
tým vytvorilo kultúrne centrum mesta,
ktoré danú lokalitu oživí a pritiahne viac
ľudí. 

Aj to je ďalší dôvod, prečo by nebolo
rozumné zriadiť kultúrny dom na relatívne

vzdialenej Hurbanovej ulici v budove 
ZUŠ. Pri úvahách o umiestnení hlavného
kultúrneho stánku by sme sa 
mali zamerať na blízke objekty 
plánovaného námestia času: kotolňa 
bude zrejme po nedávnom stanovisku
Pamiatkového úradu musieť byť strhnutá,
zaujímavou alternatívou by bola budova
Hypernovy (tá je však v súkromnom
vlastníctve), alebo... a zase sa dostávame
k budove Jasu. Žiaľ tiež v rukách 
súkromníka.

Nech je už rozhodnutie bardejovskej
samosprávy o zriadení hlavného
kultúrneho stánku akékoľvek, musí byť
dobre zvážené, a to s ohľadom nielen 
na lokalitu, ale najmä kapacitu. 
Hlavná sála by mala byť univerzálna,
podobná, akú mal Jas: priestranné a 
modifikovateľné javisko vybavené 
osvetľovacou technikou, ťahmi a 
orchestriskom. 

Musí tam byť dostatok šatní pre 
účinkujúcich ako i spoločenské priestory
s bufetom pre návštevníkov. Sála musí
byť zvukovo izolovaná. Profil javiska 
by sa mal dať upraviť na veľké formy, 
tj. pre operu, balet, veľkú činohru,  
koncerty, veľké tanečno-spevácke 
ľudové formy, ako aj komornejšie 
produkcie, či moderné digitálne kino. 

Dom umení sa stavia pre niekoľko 
generácií. Rozhodne by sme nemali
stavať nejaké provizórium či kongresové
centrum. Musí to byť moderný 
spoločenský priestor hodný kultúrnych
tradícií Bardejova.

 Milan Pilip
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Veterná ulica v Bardejove ja známa hneď
viacerými faktami. Nachádza sa na nej
Katov dom, sú tam verejné vécka, 
áno, je to tá ulica do kopca a na jej 
konci sa nachádza najmohutnejšia bašta 
hradobného opevnenia mesta, Hrubá
bašta. Práve o nej bude tento článok.

Na počiatku bolo slovo

Inač tomu nebolo ani u nás v občianskom
združení Different. V Bardejove a okolí 
dobrovoľnícky pôsobíme už trinásť rokov.
Ale na to, aby sme mohli hovoriť o cieľoch
a víziách kultúrno-komunitného centra
Bašta sa musíme najprv pozrieť späť, do
minulosti. Vráťme sa v čase o takých päť
rokov. Different pôsobí v Bardejove už 
nejaký čas. A za svoj najväčší problém
považuje kočovnosť akcií a neukotvenosť
pravidelných podujatí na jedno konkrétne
miesto. Prvé pohľady smerovali do areálu
bývalých kasárni, kde sa na kultúrne i 
komunitné podujatia núkalo hneď viacero
priestorov. No ako je zrejmé, mesto
rozhodlo inak a po kasárňach nám ostalo
pár rozbitých garáží, "alej" a množstvo
kráterov. Prelomovým v rozhodovaní ako
ďalej  sa nám stalo sprievodné podujatie
Festivalu Jeden svet, kde sme hostili Petra
Radkoffa (Kasárne, Tabačka Košice).
Nakazil nás svojim entuziazmom a tak
sme oslovili mesto či náhodou nemá
nevyužívaný objekt. Po čase nám prišla
odpoveď, že mesto nám môže ponúknuť
akurát bašty. A tak sme sa tam išli pozrieť.
Priestor nás ohúril na prvý pohľad.
Množstvo poschodí, priestranné 
miestnosti, no zároveň aj množstvo špiny a
kopec práce. Neodradilo nás to a tu sa 
začali formovať aj prvé zárodky idey
kultúrno-komunitného centra Bašta.

Špina, špina a ešte raz špina

Objekt bol od deväťdesiatych rokov 
prakticky nevyužívaný a bolo to na ňom aj
poznať. Kvantá vynoseného prachu, 
špiny, trusu a ktovie čoho ešte sa ani 

nedajú spočítať. A touto cestou by sme 
sa radi poďakovali všetkým ďalším 
dobrovoľníkom, ktorí nám akoukoľvek 
formou pomohli k súčasnému i budúcemu
stavu Bašty. Bez Vás by to išlo omnoho
ťažšie. Popri očiste objektu sme začali cez
rôzne menšie granty zháňať prostriedky na
najnutnejšie zásahy, elektrina, voda, odpad
a  drobné stavebné úpravy v súlade s 
podmienkami Pamiatkového úradu SR.
Postupne budujeme toalety, kladieme 
a upravujeme podlahové krytiny, 
osadzujeme okná,  jednoducho tvoríme
základné zázemie na pestrú škálu 
súčasných i budúcich aktivít v Bašte.

Potenciál priestoru je enormný

Objekt Hrubej bašty je jednoducho 
unikátny. V Bardejove ani v blízkom okolí
nemá obdobu a  na kultúrnom i 
komunitnom poli ponúka širokú škálu
možností využitia. Cieľom občianskeho
združenia Different je vytvoriť z Bašty
otvorený priestor hudby, divadla, literatúry
a kina, priestor poznania, tvorivosti a 
inšpirácii, priestor zážitkov i chutí, priestor
kde sa bude môcť prejaviť talent, 
schopnosť a zručnosť, priestor pre
otvorenú spoločnosť. 

A týmto predstavám podriaďujeme aj
prípravné práce i samotné aktivity v nej. V
priebehu roka organizujeme desiatky 
koncertov viacerých žánrov, naše 
Kino Kameň  vo štvrtky pravidelne 
premieta zaujímavé filmy, organizujeme 
tri festivaly, filmový Jeden svet,
spomienkový Forever Megashit fest a 
komunitný festival Jarmočné baštovanie, 
predstavujeme lokálnych mladých 
umelcov, usporadúvavame debaty s
režisérmi, cestovateľmi, spisovateľmi, 
zaujímavými ľuďmi a máme radi aj divadlo.
Ponúkame priestor pre workshopy a 
zaujímavé zážitkové formy umenia i 
oddychu. Otvorený priestor by to však
nebol, keby nebolo otvorenej spolupráce.
Preto  nás veľmi teší, že si na Baštu 
začínajú zvykať aj ďalšie iniciatívy 
a občianske združenia v meste a okolí. 
Za všetky spomenieme občianske 
združenie Kandeláber a Cech architektov.

Pokiaľ ste Baštu ešte neobjavili, určite sa
príďte pozrieť počas jarmočných dní, bude
pestro... Ak by ste nám pri 
zveľaďovaní bašty chceli akokoľvek pomôcť
alebo nám nechať odkaz, prípadne podnet,
nájdete nás na www.ozdifferent.sk a na
Facebooku – Different – občianske
združenie.  Lukáš Jonov

BAŠTA, KULTÚRNO-KOMUNITNÉ CENTRUM

„Naše Kino Kameň
vo štvrtky pravidelne
premieta zaujímavé
filmy”

Občianske združenie Different sídli v priestoroch Hrubej bašty

Mnohé akcie sa konajú aj v exteriéri

Lukáš Jonov
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KNIŽNICE SA TRANSFORMUJÚ NA KOMUNITNÉ CENTRÁ
Ľudmila Jászayová študovala na 
Univerzite Komenského v Bratislave, 
na Katedre estetiky a vied o umení, odbor
Teória kultúry. Pracovala ako odborná
pracovníčka v Šarišskom múzeu, neskôr
ako riaditeľka  Mestského kultúrneho
strediska. Po jeho zrušení pôsobila na
Mestskom úrade a krátko nato prešla
pracovať do Okresnej knižnice Dávida 
Gutgesela, kde pôsobí ako jej riaditeľka.

Vás životopis napovedá, že Váš život 
bol a je spojený s kultúrou.

Áno, to určite. Odkedy som skončila školu,
pracujem v inštitúciách, ktoré sa venujú
kultúre.

Je knižnica kultúrna alebo vzdelávacia 
ustanovizeň?

Knižnica je kultúrno – vzdelávacia 
inštitúcia, v ktorej nájdete to, čo 
potrebujete pre všestranný rozvoj. 
Literatúru potrebnú pre získavanie 
vzdelania, ale aj rozširovanie si svojho 
obzoru a tiež literatúru oddychovú.
Pripravujeme rôzne vzdelávacie podujatia,
voľnočasové aktivity, stretnutia so 
spisovateľmi a zaujímavými osobnosťami,
venujeme sa spomienkam na významných
rodákov, pripravujeme tvorivé dielne pre 
deti a mládež, besedy o cestovaní, výstavy
a mnoho ďalších  zaujímavých podujatí.
Knižnica už dávno nie je len o požičiavaní
kníh. V našej náplni sú aj odborné 
činnosti, ako je metodická činnosť, 
akvizícia a katalogizácia, či bibliografia. 
Vypracovávame rešerše, ale aj učíme 
používateľov, ako si ich môžu sami 
vypracovať, ako si môžu vďaka našej web
stránke predĺžiť výpožičky a pod. 
Poskytujeme knižničné služby pre 
nevidiacich a slabozrakých. A je toho oveľa
viac.  Knižnica je inštitúcia, ktorá má medzi
kultúrnymi inštitúciami špecifické 
postavenie. 

Ako vnímate súčasnú kultúru v Bardejove?

Podľa mňa sa v meste pre kultúru robí veľa.
Je tu pomerne veľa výstav, organizujú sa
koncerty. Čo mne osobne chýba? Chýba 
mi vážna hudba. Keď sme ešte boli na 
Mestskom kultúrnom stredisku, existoval
Kruh priateľov hudby a Hudobná mládež.
Organizovali sme tu Hudobnú Jar a 
Hudobnú Jeseň. Pozývali sme hudobné
telesá. Malo to veľmi dobrú úroveň. Dušou a
zárukou toho, že koncerty boli vybraté 
dobre, bola Silvia Fečková. Toto mi  teraz
chýba. Myslím, že na poli kultúry veľkú 
úlohu zohráva aj Hornošarišské osvetové
stredisko a Poľsko-slovenský dom, ale aj
Oddelenie kultúry MsÚ. A azda najviac mi
chýba priamo v meste kino.

Podieľate sa s knižnicou na kultúrnych 
podujatiach v meste?

Samozrejme. Máme výbornú spoluprácu s
Klubom slovenských turistov v Bardejove,

vďaka čomu ponúkame  besedy o 
cestovaní. Takýto ucelený súbor prednášok
o cestovaní a turistike žiadna iná 
knižnica na Slovensku nerobí. Sme za to
vďační Jozefovi Chovancovi, ktorý
zabezpečuje prednášateľov a bez ktorého
by táto aktivita u nás nebola. Robíme
spomienkové večery na Bardejovských
rodákov, prezentácie kníh, stretnutia 
so spisovateľmi a tvorivé dielne. 
Nechýbajú nám tu ani fotografické 
výstavy s fotografmi so združenia BARDAF.
Občas máme výtvarnú výstavu, aj keď 
uprednostňujeme výstavy súvisiace s
knižnicou. Mali sme výstavu bábok 
spisovateľky a ilustrátorky Vitěslavy 
Klimtovej aj Osmijanka. Teraz vystavujeme
ilustrácie Eriky Kostkovej. Je to jedna z
dvoch sestier z Kurova, ktoré trpia svalovou
atrofiou. Mária, ktorá už nie je medzi nami,
písala rozprávkové knihy, ktoré Erika 
ilustrovala. 

V súčasnej dobe mládež, ale aj deti a
dospelí, trávia veľa času na internete.
Môžu si tam nájsť aj veľa informácii. 
Vedia si potom nájsť aj cestu do knižnice?
Ovplyvňuje to návštevnosť knižnice? 

Internet to až tak neovplyvnil. Čo však viac
ovplyvnilo návštevnosť je to, že ľudia 
odchádzajú za prácou do iných miest a do
zahraničia. Stále však máme takmer 6 tisíc
registrovaných čitateľov. Máme veľa detí,
konkrétne 30 percent z celkového počtu
návštevníkov, čo je skoro rarita na 
Slovensku. Veľké mestá sa stažujú, že detí z
knižníc ubúda. Medzi našimi používateľmi je
aj veľa študentov, ľudí stredného i staršieho
veku, nezamestnaných, mamičiek na
materskej dovolenke i dôchodcov. 

Keď sa pozriete za horizont,  ako vidíte
knižnicu v budúcnosti?

Knižnice sa transformujú na komunitné
centrá. Aj my sa snažíme sledovať tento
trend. Knižnica má byť otvorená pre ľudí. Ak
niekto chce v knižnici prezentovať svoju
tvorbu, alebo zaujímavý program,  dvere má
otvorené. Sme tu pre všetkých. Ako to bude
v budúcnosti? Knižnice určite prežijú. 
Počítač knižku nenahradí ani jej šušťavý 
papier a pohodu pri čítani tradičnej knižky.

Ako je knižnica financovaná?

Sme organizácia zriadená VÚC. Financuje nás
Prešovský samosprávny kraj. K tomu
získavame financie aj z grantových 
programov, tohto roku najmä z Fondu pre
umenie. Od 1. júla platí nový zákon o 
knižniciach, v ktorom sa uvádza, že mesto,
ktoré nemá vlastnú knižnicu, je povinné
podieľať sa na financovaní existujúcej knižnice
v meste. Minulého roku sme nedostali od
mesta nič, toho roku sme dostali 300 eur, čo
je žalostne málo. V budúcom roku by mala
byť knižnica zahrnutá  priamo do rozpočtu
mesta, preto dúfam, že v budúcom roku príde
z mestského rozpočtu trochu viac. Tento rok
nakupujeme veľa literatúry. Predseda PSK
Peter Chudík rozdelil knižniciam zriadených
PSK spolu 100 000 eur našej knižnici sa 
z toho ušlo na nákup literatúry 13 tisíc eur.  Z
Fondu pre umenie sme získali 7500 eur takže
máme obrovskú radosť a veríme, že s
nákupom literatúry budú naši používatelia
spokojní.

Ako vyberáte tituly pre svoj knižný fond?

Chodia k nám zástupcovia rôznych 
vydavateľstiev, takže knižky vyberáme 
priamo u nich. Využívame aj internetové
kníhkupectvá. Pri výbere literatúry sa riadime
tiež požiadavkami používateľov. Snažíme sa,
aby od nás každý odchádzal uspokojený. A
pokiaľ nejakú knihu v našom fonde nemáme, 
vieme ju zabezpečiť prostredníctvom
medziknižničnej výpožičnej služby. 

 red

„Knižnice určite prežijú.
Počítač knihu nenahradí”

Ľudmile Jászayovej v Bardejove chýba vážna hudba

Ľudmila Jászayová
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ÚSPEŠNÉ FIRMY VEDIA, S KÝM SA SPOLUPRACOVAŤ OPLATÍ

NAJLEPŠÍ ČAS, KEDY ZAČAŤ, JE PRÁVE TERAZ
Už túto nedeľu (28.8.) privítajú prvoligové
futbalistky (ženy a juniorky) Partizána
Bardejov v prvom kole celok Nitry.  
V kádroch pred novým ročníkom nastali 
viaceré zmeny a to nielen hráčske. 
Pri dievčatách skončila trénerská dvojica
Jozef Matej ml. a Jozef Matej st., ktorých
nahradili Ľubomír Čekan (tréner žien) a
Ľuboš Matys (tréner junioriek).

Koordinátorom ženského futbalu v 
Bardejove je František Kuľka. Položili sme
mu viacero otázok týkajúcich sa nielen 
letnej prípravy na nový súťažný ročník.

Sezónu ste slávnostným posedením
ukončili 23. júna. Podarilo sa vám obhájiť
ligové umiestenia a získali ste aj 
Slovenský pohár. Ako prebiehalo oficiálne
ukončenie a ako by ste zhodnotili už 
minulú sezónu? 

Poviem vám, bolo sa načo pozerať, nakoľko
dievčatá prišli oblečené v spoločenskom
oblečení. Takto ich vídame málo kedy. Sú to
skutočné dámy. K práve skončenej sezóne
by som povedal len toľko: Podarilo sa nám
zopakovať úspech, ktorý sme si vytýčili pred
začiatkom súťažného ročníka 2015/2016.
Som hrdý na ľudí, čo v klube Partizán 
Bardejov pracujú okolo ženského futbalu 
a predovšetkým na dievčatá, pretože všetci
spoločne išli za jedným cieľom.

Obhajoba umiestnení zo súťažného ročníka
2014/2015 pre mňa znamená, že to, čo
sme vybudovali, už má systém a pevné
základy. A na tom sa dá stavať. Som rád, že
sme našu celoročnú prácu potvrdili aj
víťazstvom žien vo finále Slovenského 
pohára. Dosť ľudí nám vravievalo - toto je
náhoda a toto je zasa len náhoda. Ale toto
už náhoda nebola. Tak ako som už dávnejšie
povedal: Rátajte s nami, sme tu.

Zmeny nastali v realizačnom tíme. Môžete
ich konkretizovať a uviesť, prečo ste sa
pre ne rozhodli?

Doteraz bola úroveň našej práce v klube na
veľmi dobrej úrovni, ale chceme ju posunúť

ešte vyššie. Ambície a ciele na nasledujúcu
sezónu vyjadrilo pri našich rokovaniach aj 
vedenie klubu. Udržať sa na vrchole bude
vyžadovať oveľa viac práce, oveľa viac 
motivácie a záujmu ľudí okolo ženského 
futbalu. Vedenie do ženského futbalu 
pritiahlo nových ľudí, ktorí chcú klub aj 
podporiť a my chceme, aby sa v našich
štruktúrach cítili dobre. Z najdôležitejších
zmien v realizačnom tíme treba spomenúť,
že Ľubomír Čekan sa stal hlavným trénerom
žien a Ľuboš Matys hlavným trénerom 
junioriek. Tiež sa môžeme opierať o
skúsenosti a pomoc trénera Rastislava Kicu,
ktorý je v našom klube koordinátorom.
Novinkou pri ženskom futbale v klube, ale o
to dôležitejšou, bude obsadenie miesta PR
a event manažéra osobou veľmi skúseného
odborníka Jozefa Mačejovského.

Pokladáme za veľmi dôležité, aby 
členovia realizačných tímov efektívne
spolupracovali, potrebujú poznať spoločné
ciele a mať odsúhlasené spôsoby a pravidlá

vzájomnej spolupráce. Treba aktívne 
počúvať, dokázať dať nabok svoje vlastné
domnienky a naopak vstúpiť do procesu
spoločného premýšľania a hľadania
spoločného porozumenia. Nikdy nie je príliš
neskoro, ani príliš skoro, aby ste sa vydali
pozitívnejšou cestou, aby ste premenili 
zápory na klady a taktiež prerobili zlé na 
dobré. Najlepší čas, kedy začať, je práve 
teraz! Treba spomenúť, že okolo nových
trénerov rastie skvelá partia nielen na
ihrisku, ale aj mimo neho. Pozitívne 
naladenie pred začiatkom súťaže nám
zjavne nechýba. Dievčatám hovorievame,
že ak si nezačnú budovať svoje sny, niekto
iný ich zamestná, aby mu pomohli 
vybudovať ten jeho. Preto sa ambície klubu
snažíme preniesť aj na hráčky.

Zmeny nastali aj v hráčskom kádri, 
viete ich konkretizovať?

Veľmi dôležitým momentom bola 
implementácia nového prestupového 
poriadku. V rámci tohto poriadku už 
neexistuje v amatérskom futbale možnosť
hosťovania a tak všetkým dievčatám, ktoré
u nás boli, sa administratívnym krokom 
matriky SFZ  k 12. júlu skončilo hosťovanie.
Bolo potrebné riešiť 16 hráčkam ich trvalé
prestupy do našich družstiev žien a 
junioriek.  Samozrejme v prvom rade to 
bolo o prístupe hráčok a v druhom rade na
manažmente klubu, ako dokážu jednotlivé
hráčky osloviť.

Aj touto cestou vyjadrujem veľké 
poďakovanie vedeniu klubu, ich prístup bol
fantastický. Všetky úlohy zvládli bravúrne.
K hráčkam, ktoré sú úplnými nováčikmi v
klube treba spomenúť Dianu Lemešovú a
Moniku Havranovú. Obe dievčatá budú 
patriť k veľmi dôležitým elementom v našej
hre. Naše hráčky, keď zistili, že sa nám ich
podarilo angažovať, boli veľmi rady. 
Zapadnú k nám nielen futbalovo, ale aj 
povahovo. Hosťovania skončili Patrícii
Chládekovej a Martine Šurnovskej. Tieto
dievčatá nemali záujem ďalej u nás 
pôsobiť, preto sme nevyvíjali žiadnu 
aktivitu, aby sme ich udržali.  red

„Dievčatám hovorievame,
že ak si nezačnú budovať
svoje sny, niekto iný ich
zamestná, aby mu pomohli
vybudovať ten jeho”

František Kuľka 

Novým trénerom junioriek sa stal Ľuboš Matys
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Hokejový klub HC 46 Bemaco Bardejov 
sa rozhodol neprihlásiť do nadchádzajúcej
sezóny ani jeden celok, teda nie len 
družstvo mužov, ktoré pôsobilo v prvej lige,
ale ani mládežnícke tímy.  Štadión mala v
prenájme firma Bemaco, teda hlavný 
sponzor bardejovského hokeja.  Nakoľko
spoluprácu s klubom ukončila, štadión
prešiel naspäť do správy mesta Bardejov.
Mládežnícky hokej tak v krátkom čase
stratil stabilný finančný príjem.

„Ako mládež sme stále fungovali bez ohľadu
na to, či tu pôsobil klub Bemaco HC 46
Bardejov, HC 46 Bardejov alebo Xawax HC 46
Bardejov. Približne v apríli nám p. A. 
Gmitter oznámil, že s hokejom končí 
a že si máme pripraviť všetky podklady a 
licencie vo všetkých mládežníckych
kategóriách, aby prešli na nás. Založili sme si
nové občianske združenie, Mládež HC 46
Bardejov, ktoré sme museli zaregistrovať na
Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH).
Požiadali sme o prevod licencií, nakoľko
kategórie mladší, starší žiaci a 
dorastenci hrajú najvyššiu súťaž na 
Slovensku  organizovanou  SZĽH a títo
hráči musia mať licenciu. Vykonali sme
všetky potrebné kroky na to, aby sme mohli
ako nový subjekt Mládež HC 46 
Bardejov pokračovať ďalej v našej športovej
práci,“ uviedol Tomáš Ivan, športový riaditeľ
klubu.

Problémom sú financie

Mládeži vznikol nový problém a tým je 
ekonomická stránka a finančné 
zabezpečenie na nadchádzajúce obdobie.
Doteraz sa o financie staralo vedenie klubu
HC 46 Bemaco Bardejov, mládežnícki
funkcionári sa zaujímali len o športovú 
činnosť.  

„Financie riešil klub, takže my sme iba 
objednávali autobusy a riešili sme 
turnaje, na ktoré nám prispievalo aj 
mesto. Najviac financií ide na cestovanie 
a na platy trénerom.  Mysleli sme si, 
že nám s týmto automaticky pomôže
mesto, no zatiaľ nám zagarantovalo 
iba ľadovú plochu. Veľmi vážna je 
však ekonomická stránka, nevieme, 
na čom sme. Všetko je to len v 
rovine sľubov, ale postoj k tomu 
všetkému je taký všelijaký,“ pokračoval 
T. Ivan, podľa ktorého mesto na 
mládežnícky hokej dotáciou prispievalo až 
v poslednej sezóne, keď podporilo 
dorast. Práve kategória dorast je 
jednou z najväčších položiek, nakoľko 
pôsobí v celoslovenskej súťaži. 

Zlé načasovanie 

Súťaže štartujú už začiatkom septembra a
celá situácia, hlavne finančná, sa rieši za
pochodu. K dátumu vydania novín (22.8.) ešte

na zimnom štadión nebola k dispozícií ľadová
plocha. Mládež mesačne využíva okolo 220
hodín. 

„Je mi jasné, že situácia vznikla v polovici 
roka, ak by to bolo v októbri, tak by s nami
mohlo mesto počítať čo sa týka rozpočtu.
Síce prebiehajú nejaké rokovania, no viac 
iniciatívy by malo prísť od mesta k nám a nie
naopak. Dvesto pätnásť detí nie je 
málo, mala by sa najprv riešiť mládež,“ 
vyjadril sa Ivan k momentálnej situácii.
Mládež HC 46 Bardejov má v súťažiach 
prihlásených až deväť kategórii. Kadeti a 
dorastenci budú hrať celoslovenskú ligu. 

 red

V areáli Športcentra na Kutuzovovej ulici sa
tento mesiac uskutočnil amatérsky turnaj
priateľov tenisu (kategória muži) a turnaj
Slovenského tenisového zväzu (STZ) –
mladšie žiačky, kategória D, ktorý 
zorganizoval tenisový klub WLP Bardejov. 

Mužský turnaj štvorhier mal vynikajúci
priebeh a o víťazovi rozhodlo až dramatické
finále. 

Tenisové turnaje sa delia na dve skupiny – na
tie, ktoré organizuje STZ a na tie, 
kde chodia neregistrovaní hráči.

„Kvalita takýchto amatérskych turnajov je na
vysokej úrovni, čoho dôkazom bol aj finálový
zápas. Na tieto turnaje chodia hráči, ktorí hrať
vedia, ktorí milujú tenis a žijú s ním. Na 
začiatku sme mali trochu smolu, lebo jeden 
z dlhoročných hráčov zo západného 
Slovenska musel kvôli zdravotným 
záležitostiam odmietnuť účasť na turnaji, 
ale veríme tomu, že ho o pol roka znova 
privítame. Druhá smola bola tá, že hneď v

jednom z prvých zápasov sa zranil ďalší hráč
a tak namiesto dvanástich dvojíc muselo hrať
jedenásť,“ prezradil jeden z organizátorov,
Miroslav Hečko.

Dramatické finále

Turnaj sa hral v troch skupinách, po štyri dvo-
jice. Najlepšie celky postúpili do pavúka o
finále. Následne sa už hralo KO systémom.
Finále bolo naozaj napínavé. „Bol to veľmi
dramatický zápas, pretože dvojica Boďo –
Pietrucha prehrávala 0:5, no dokázala otočiť
a vyhrať 7:5. Na druhom mieste sa 
umiestnila dvojica z Prešova a tretie miesto
obhájili domáci hráči. Aj súťaž o útechu
vyhrali domáci,“ pokračoval Hečko.

Všetky zápasy sa hrali na jeden set, za stavu
6:6 nasledoval tajbrejk do sedem. 
Amatérskych turnajov organizuje TK WLP do
roka niekoľko, tento bol výnimočný tým, že
organizátorom sa okrem spoločnosti TK WLP
s.r.o. stala aj reštaurácia Italia BIO. Zápasy sa
hrali vo výbornom prostredí, na troch 

antukových ihriskách. Ďalší turnaj je na pláne
15.9., pôjde o tzv. mariánsky turnaj.

Súťažili aj mladšie žiačky

Turnaja STZ v kategórii mladších žiačok sa
zúčastnilo 10 dievčat. Na celoslovenskom
turnaji Bardejov reprezentovali hráčky z
materského TK WLP – Sára Kandravá,
Daniela Kotara, Natália Šibová a Rebeca
Udičová. Z ŠK BLS to bola Bibiána 
Semanišinová. Medzi ďalšími účastníčkami
boli hráčky z Košíc, Vysokých Tatier, Zlatých
Moraviec či Popradu. „Zaujímavosťou tohto
turnaja bolo, že sa ho zúčastnili aj hráčky,
ktoré žijú v zahraničí a reprezentujú náš klub
a u nás trénujú počas prázdnin. Domáce
hráčky mali trochu smolu, očakávaná final-
istka D. Kotara pre zdravotné problémy zápas
skrečovala. Sárka Kandravá postúpila do
semifinále, v ktorom podľahla víťazke 
turnaja,“ prezradil Marián Kandravý z TK WLP.
Finálový zápas bol v réžii A. Šabikovej, ktorá
od začiatku zápasu bola lepšou hráčkou.
Druhé miesto získala J. Mullerová.  red
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
AB004

11.06. 2016 sa v Bardejovských Kúpeľoch
uskutočnila medzinárodná vedecká 
konferencia „Pohľad na človeka v učení 
sv. Jána Šanghajského a San Franciského a
Lukáša Krymského“. Boli to významní
pravoslávni svätci 20. storočia, ktorí
nadobudli popularitu na celom svete vďaka
svojmu nezvyčajnému spôsobu života.
Svätý Ján Šanghajský ako misionár pôsobil
v rôznych krajinách a kontinentoch, 
vyznačoval sa konaním obrovského
množstva zázrakov.

Napísal veľa kázní, ktoré sú aktuálne aj pre
ľudí 21. storočia. Svätý Lukáš bol chirurgom
svetového mena a z jeho lekárskeho diela „O
hnisavej chirurgii“ sa učilo niekoľko generácií
chirurgov. Zároveň však zanechal veľké 
teologické bohatstvo, ktoré je zdrojom 
inšpirácie pre súčasníkov. Svätý Lukáš 
11 rokov strávil v koncentračných táboroch v
Sovietskom zväze, bol surovo mučený a 

trýznený, ale napriek tomu nepociťoval
nenávisť voči svojim mučiteľom.  

Na tvorbe a koncipovaní konferencie sa
podieľali Dobročinný spolok sv. Jána 
Šanghajského a SanFranciského so sídlom v
Bardejove, Katedra kresťanskej psychológie a
pedagogiky Pravoslávnej bohosloveckej
fakulty v Prešove a Katedra pravoslávnej
teológie Kresťanskej akadémie vo Varšave.

Konferencia sa začala krátkou bohoslužbou
(moleben), ktorá sa slúžila v kaplnke 
Dobročinného spolku sv. Jána Šanghajského
v Bardejovských Kúpeľoch. Moleben zaspieval
Metropolitný zbor Pravoslávnej cirkvi. Potom
sa účastníci konferencie presunuli 
do spoločenskej sály liečebného domu Ozón,
kde prebiehali všetky prednášky.

Na konferencii sa zúčastnil dekan
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty (PBF),

prof. ThDr. Ján Šafin, PhD, prednášatelia PBF
(doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD., PhDr. 
Andrej Nikulin, PhD., Mgr. Ján Pilko, PhD, doc.
ThDr. Miroslav Župina, PhD.). Veľmi nás
potešil záujem zahraničných prednášateľov o
túto konferenciu: z  Českej republiky
(Dr.h.c.prof. Radim Pulec-Kryštof, PhD.), 
Poľska (ks.dr.Artur Aleksiejuk, PhD., ks. Dr. 
Piotr Fiedoruk, PhD., archim. Dr. Gavrill Giba,
PhD., prof. Antonij Mironowicz, PhD.), 
Ukrajiny (prof. ThDr. Vasilij Sadvari, CSc., doc.
PhDr. Nadija Tovtin, CSc.).

Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 120 ľudí
– prítomní boli pravoslávni duchovní so 
svojimi farníkmi z rôznych miest a obcí 
východného Slovenska. Konferencia sa niesla
v duchu vážnosti a úcty k osobnostiam, ktoré
sme si pripomínali – v tomto roku uplynulo
55 rokov odo dňa úmrtia sv. Lukáša a 50
rokov odo dňa úmrtia sv. Jána Šanghajského.
Všetky príspevky z konferencie budú 
publikované v samostatnom zborníku.

Osobitná vďačnosť patrí vedeniu 
Bardejovských Kúpeľov a.s.,  ako aj 
zamestnancom za ústretovosť pri
zabezpečení úspešného priebehu 
konferencie. Ďakujeme veľmi pekne  aj 
primátorovi mesta Bardejov, pánovi MUDr.
Borisovi Hanuščákovi, za poskytnutie darov
pre zahraničných prednášateľov, pracovníkom
oddelenia kultúry v Bardejove za pomoc.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým 
darcom, ktorí sa rozhodli podľa svojich
možností prispieť na pokrytie nákladov 
spojených s realizáciou konferencie.

 Mária Belovičová, foto: Marián ŠothKonferencia sa uskutočnila v Bardejovských Kúpeľoch
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LOKÁLNA KONFERENCIA PROGRAM KONFERENCIE:
Mestá sú tvorené ľuďmi a pre ľudí. Akú
úlohu môžu hrať občania mesta pri jeho
tvorbe a aké predstavy majú o 
svojom meste? Aké výzvy a problémy
čakajú Bardejov v budúcnosti?

24. – 26. augusta 2016 sa v Hrubej bašte
na Veternej ulici uskutoční 2. ročník 
lokálnej konferencie o tvorbe mesta 
s názvom VÍZIE PRE BARDEJOV. Po 
minuloročnom úspechu prednášky 
o územnom spravovaní mesta Trenčín,
ktoré je známe progresívnym prístupom k
plánovaniu mesta, sme radi, že v úvodný
deň konferencie privítame inšpiratívneho
hosťa - primátora mesta Trenčín Richarda
Rybníčka. Počas druhého dňa konferencie
budú občanmi a lokálnymi odborníkmi
prezentované ich predstavy a vízie pre
rôzne oblasti života mesta. Tretí deň 
konferencie bude vyhradený téme „Mesto
a voda“. Na konferencii vystúpia okrem 
miestnych aj odborníci z iných regiónov

Slovenska, ktorí sa podelia o svoje
skúsenosti nielen k problematike vody v
meste. 

Konferencia je určená v prvom rade 
širokej verejnosti, občanom Bardejova,
ktorí majú záujem byť účastní pri 
formovaní nášho mesta, ďalej 
poslancom Mestského zastupiteľstva a
predstaviteľom činným v samospráve.
Konferenciu organizuje neformálne 
združenie Bardejovizie.sk s podporou 
Komunitnej Nadácie Bardejov a mediálnym
partnerom Ahoj Bardejov.sk. Uskutoční sa
pod záštitou viceprimátora mesta 
Bardejov RNDr. Vladimíra Savčinského 
a je bezplatná. Jej cieľom je zapojiť 
verejnosť do tvorby mesta a napomôcť
vytvoreniu dialógu medzi aktívnymi 
občanmi a samosprávou mesta. 
Diskusia je totiž často tým najlepším
nástrojom demokracie pri hľadaní 
najvhodnejších riešení.

STREDA 24. AUGUST 2016 
Inšpiratívny hosť

16.30 - 17.00 ÚVOD, OTVORENIE 
KONFERENCIE A PRIVÍTANIE

17.00 - 17.45 Richard Rybníček (primátor
mesta Trenčín) - PROCES 
/NIELEN/ ÚZEMNÉHO 
SPRAVOVANIA MESTA 
TRENČÍN

17.45 - 18.30 Richard Rybníček (primátor
mesta Trenčín) - DISKUSIA

ŠTVRTOK 25. AUGUST 2016
Vízie občanov mesta Bardejov a ich hostí

12.30 - 13.00 Miloslav Olejár - 
ÚZEMNÉ SPRAVOVANIE 
MESTA BARDEJOV

13.00 - 13.30 Alex Starinský - ODPADOVÉ
HOSPODÁRSTVO MESTA 
BARDEJOV

13.30 - 14.00 Peter Demčko - VÝZNAM 
ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY
V SÍDLACH

14.00 - 14.30 PRESTÁVKA
14.30 - 15.00 Jozef Jarina - VÍZIA STAVU 

OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI
V MESTE BARDEJOV

15.00 - 15.30 Adam Dzamba -
OBČIANSKA PARTICIPÁCIA 
V PROCESE TVORBY 
VEREJNÝCH PRIESTOROV 

15.30 - 16.00 PRESTÁVKA
16.00 - 17.00 PANELOVÁ DISKUSIA

PIATOK 26. AUGUST 2016 
Mesto a voda

09.30 - 10.00 Ľubomír Augustínsky - 
OTVORENIE A ÚVOD 
DO PROBLEMATIKY

10.00 - 10.45 Michal Kravčík - UDRŽIANIE
VODY V KRAJINE

10.45 - 11.00 PRESTÁVKA
11.00 - 11.30 Martina Paulíková - RIEKY 

AKO SÚČASŤ ŽIVÝCH MIEST
11.30 - 12.00 Peter Beleš - DOPADY NA 

ICHTYOFAUNU V RIEKACH 
PO ÚPRAVÁCH VODNÝCH 
TOKOV

12.00 - 12.30 PRESTÁVKA
12.30 - 12.45 PREZENTÁCIA EXISTUJÚCICH

ŠTÚDIÍ REVITALIZÁCIE 
RIEKY TOPĽA

12.45 - 13.00 Viera Tipulová, Ľubomír 
Augustínsky - PREZENTÁCIA
ALTERNATÍVNEJ 
PROTIPOVODŇOVEJ 
OCHRANY RIEKY TOPĽA 

13.00 - 14.00 PANELOVÁ DISKUSIA
14.00 UKONČENIE KONFERENCIE

Viac informácií na www.bardejovizie.sk
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