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AKO FUNGUJE ROZPOČET BARDEJOVA?
Rozpočet na rok 2018 má veľa neznámych, hlavne vo výdavkovej časti. Prinášame vám exkluzívny rozhovor s vedúcim
oddelenia ekonomiky v Bardejove, Milošom Mikulom. Pýtali sme sa aj za vás.
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DANE

RECENZIA

ŠPORT

Príjem hlavne z dane
z nehnuteľností

Najbohatší muž
v Babylone

Skvelá reprezentácia
Bardejova v Izraeli

Oddelenie daní a poplatkov MsÚ vykonáva správu miestnych daní a poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady. Vedúcim oddelenia v Bardejove
je Martin Nemec, s ktorým sme sa porozprávali o fungovaní oddelenia i o samotných poplatkoch.

Najinšpiratívnejšia kniha o bohatstve,
aká bola napísaná, tvrdí text na knihe
s názvom Najbohatší muž v Babylone
napísanej autorom Georgem S. Clasonom.

Iba šestnásťročný Janík Velgos, študent
Hotelovej akadémie Jána Andraščíka
v Bardejove, na Majstrovstvách štátu
Izrael v tlaku na lavičke vytlačil neskutočných 340 kíl.

Zákon umožňuje obciam vyberať osem
miestnych daní a jeden poplatok. Z ôsmych mesto ustanovilo šesť – daň z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného
priestranstva, za ubytovanie, za predajné
automaty a za nevýherné hracie prístroje.
Poplatok sa vyberá za komunálny odpad
a fyzická osoba zaplatí
ročne 27,01 eur.
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Kniha preložená z anglického originálu rozpráva vo forme zaujímavých historických
príbehov a životných osudov o najbohatšom
človeku z čias Babylonu a jeho učení. Je v nej
ukrytý recept, ako sa k bohatstvu dopracoval
a ako sa k nemu môžete dopracovať aj vy.
Krátke, pútavé príbehy odkrývajú základné, časom overené, pravidlá pri spravovaní
a kumulovaní bohatstva pre každého a v akejkoľvek finančnej situácii. Čitateľ už na
prvých stranách zistí, že tieto pravidlá sú aplikovateľné v každej dobe.
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V druhej polovici novembra sa uskutočnili
medzinárodné Majstrovstvá štátu Izrael, kde bolo pozvaných 150 pretekárov
z rôznych štátov sveta. Do Izraela vycestoval osem členný tím. Jediným Bardejovčanom v súťaži
bol Janík Velgos.
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EKONOMIKA

BARDEJOV MÁ ROZPOČET 25 MILIÓNOV

Miloš Mikula je vedúcim oddelenia ekonomiky na Mestskom úrade v Bardejove od
roku 2007, predtým pôsobil dve volebné
obdobia ako poslanec MsZ. V súvislosti
s prípravou mestského rozpočtu na rok
2018 sme sa ho opýtali na zopár otázok.

výnos nájomného Bardtermu pôjde či už do
rekonštrukcie plavárne alebo na spolufinancovanie rekonštrukcie tepelných rozvodov.
Čo sa týka lesov, tam boli príjmy na úrovni
150 tisíc eur. Ideme však rekonštruovať investične náročnú lesnú a zároveň rekreačnú
cestu na Mníchovskom potoku. Mestské lesy
si zoberú na to úver. Väčšina peňazí, ktoré
zarobia, pôjdu do rekonštrukcie tejto cesty.
V rámci Bardbytu príjem tiež klesne.

S akým veľkým ročným rozpočtom disponuje Mesto Bardejov?
Je to približne 25 miliónov eur. Celá suma pozostáva z dvoch veľkých celkov. Prvá je obligatórna časť, ktorú dostávame ako účelovo
viazané peniaze. Na tieto peniaze je viazaná
prakticky polovica výdavkov. Druhá polovica je v úvodzovkách voľná. Aj z tej druhej
polovice je však drvivá väčšina zazmluvnená
rôznymi záväzkami. To voľné pole pôsobnosti sa zužuje na približne 10 až 15 percent
z celého objemu rozpočtu.
Čiže poslanci rozhodujú o použití 10-15
percent rozpočtu?
Poslanci rozhodujú v podstate o celom rozpočte, ale sú viazaní podpísanými zmluvnými
vzťahmi. Iné schválenie rozpočtu by štatutár
mesta nemohol podpísať, pretože by to bolo
v rozpore so zmluvnými záväzkami, respektíve platnými uzneseniami MsZ.
Ako sa vývíja rozpočet mesta medziročne?
Trochu to kolíše, pretože drvivú časť
príjmov rozpočtu tvorí výnos podielu dane
z príjmov fyzických osôb, ktoré dostávame
z ministerstva financií. Potom sú to vlastné
dane a iné nedaňové príjmy. S tými môžeme
narábať prakticky voľne. Ale sme viazaní
úvermi, ktoré sme zobrali v minulosti,
zmluvnými záväzkami presahujúcimi jednoročné účtovné obdobie, všeobecne
záväznými nariadeniami, ktoré sú platné
zväčša na dobu neurčitú alebo na jeden
konkrétny rok. Ak sa schváli, napríklad,
koeficient pre ZUŠky v určitej výške, tak je
to viazané až do ďalšej zmeny VZN. Týmito
faktormi sa pole pôsobnosti schvaľovania
finančných prostriedkov poslancami MsZ
v rámci voľných peňazí výrazne okresáva.
Ďalším faktom je, že počet obyvateľov mesta každoročne mierne klesá. Naopak výnos
z podielových daní na obyvateľa stúpa. Naše
príjmy zo strany štátu stúpajú len mierne.
Oveľa rýchlejšie stúpajú práve výdavky
mesta. Tie sú viazané na kolektívne zmluvy
vyššieho stupňa, pretože väčšinu výdavkov
mesta tvoria práve mzdové nároky. Keď sa
podpíše kolektívna zmluva vyššieho stupňa,
kde sme viazaní navýšiť tarifné mzdy, tie
väčšinou majú vyšší percentuálny nárast ako
je nárast príjmovej časti rozpočtu.
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Je priestor na zvyšovanie príjmovej časti rozpočtu, napríklad zvyšovaním daní
a miestnych poplatkov?
Určite áno, ak porovnáme napríklad úroveň
FOTO: MM dane z nehnuteľností s priemerom Európskej únie, tak máme výrazne nižšiu daň
z nehnuteľnosti. To je však celoslovenský pro| Miloš Mikula
blém. Určite nechceme byť v tomto na prPodielové dane sa vzťahujú na počet oby- vom mieste, preto udržiavame stabilnú
vateľov v meste. Čím menej obyvateľov, úroveň sadzieb.
tým menší je príjem do rozpočtu?
Daň z nehnuteľnosti v rámci Slovenska je
Áno, čím menší počet obyvateľov, tým je me- na veľmi nízkej úrovni. Znamená to nižší ponej peňazí aj z príjmov podielových daní štátu. hyb na trhu s nehnuteľnosťami a zároveň
Ale zároveň aj vo výrube miestnych daní. Čím nižšiu využiteľnosť nehnuteľností. Na druhej
je menší počet trvalo žijúcich osôb v meste, strane je to veľmi citlivá záležitosť. Daň
tým je menší výrub napríklad poplatku z nehnuteľností už máme schválenú v rámci
za komunálny odpad, ktorý tvorí základ prí- VZN.
jmov. Čo sa týka daní z nehnuteľností, tie sa
nemenia. Tam sa mení len vlastník, konkrét- Sú hlasy, že mesto je príliš zadlžené. Je
ny daňovník. Daň z nehnuteľnosti skôr stúpa tomu tak?
s počtom novokolaudovaných budov.
Aj keď môj osobný postoj nie je dôležitý, vždy
Naopak pri iných daniach, čím väčší počet som bol zástanca, čím menších bežných výturistov, tým väčší príjem z dane za ubyto- davkov a čím väčších kapitálových výdavkov.
vanie. Čo sa týka daňových príjmov, je tam Aby to bolo možné, je potrebné spolufimedziročný mierny nárast. Okrem daňových nancovať najmä externé zdroje (Eurofondy,
príjmov má mesto aj nedaňové príjmy z pod- Nórske fondy).
nikania, ponúkania svojich služieb, či z nájomného. Hlavne ide o príjem z prenájmu.
Je pre mesto veľmi výhodné ísť do takýchto projektov, ako ich financovať z vlastných
Tieto prenájmy sú hlavne vo vzťahu k vlast- prostriedkov v plnej miere. Nie je na to
ným založeným podnikom. Tých máme cel- možné použiť vlastné daňové príjmy, ktoré
kom šesť. Za prenájom tepelných zariadení na to nestačia. My sme brali kontinuálne
nám platí Bardterm, za prenájom nebytových úvery, ktoré boli na veľmi nízkej úrokovej
priestorov Bardbyt.
úrovni. Priemerná úroková zaťaženosť
na jeden úver je nižšia ako 1 percento p.a.
Ďalej máme príjmy z prenájmu pozemkov, Bežne pre podnikateľskú sféru je to nedo
ktoré platia Mestské lesy. Tam boli spolu siahnuteľná úroveň. Na druhej strane splátpríjmy približne 500 tisíc eur ročne. ky istín a úrokov tvoria v meste ročne 1,4 mil.
V nasledujúcom roku bude situácia dia- eur, čo je určite veľmi veľa.
metrálne odlišná.
Ak sa porovnáme s mestom Hlohovec alebo
Lepšia alebo horšia?
Nové Zámky, ktoré majú finančné zdravie
na vysokej úrovni a úverovú zaťaženosť na
Výrazne horšia. Spomeniem napríklad, nízkej úrovni, zistíme, že objem investícií je
v roku 2018 mestská plaváreň prešla do absolútne neporovnateľný s Bardejovom. Je
majetku spoločnosti Bardterm. Plaváreň to jedna a druhá strana stratégie mesta. Vyprebieha významnou rekonštrukciou za mi- brali sme sa cestou investovania a zároveň
nimálne 1,5 milióna eur. To bude znamenať, zadlženia. Čo sa týka zákonného povoleného
že výnos z prenájmu klesne na nulu, keďže zadlženia, teda porovnanie percentuálne-
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ÚVERY MESTO NEBERIE VO VOLEBNOM ROKU, ALE PRIEBEŽNE
ho zadlženia k bežným príjmom mesta, je
na úrovni pod hranicou 40 percent. Maximálne zákonne zadlženie mesta je dovolené
do maximálnej úrovne 60 percent bežných
príjmov mesta. Čiže sme stále na veľmi bezpečnej úrovni. Úvery neberieme vo volebnom
roku, ale sme to riešili priebežne po 1 až 2 mil.
v každom roku. Zároveň dochádza k splácaniu starých a refinancovaniu menej výhodných úverov.
Aký je stav získavania nových investorov
v meste?
Bol som spolu s primátorom a prednostom
spoluúčastníkom viacerých bilaterálnych
rokovaní, či už na pôde mesta, alebo na výjazdových rokovaniach na ekonomických
fórach v Čechách, s nemeckými investormi,
v Rusku alebo v Číne. Celá táto aktivita je
v skutočnosti nahrádzanie aktivity štátu,
ktorý sa má zaoberať prílevom investícii.
Mesto nemá finančné páky ani iné možnosti
na ovplyvňovanie rozhodnutia investorov. Ja
som proti tomu, aby sme dávali daňové úľavy.

“zelenej lúke” spomeniem nedávne rokovanie s Kamaxom. V najbližších dňoch vláda
bude schvaľovať investičné stimuly a predpokladám v jari budeme poklopkávať základný kameň.

Zvažovalo sa to. Iniciatíva prichádzala aj od
rozpočet poslancov. Po skúsenostiach z iných miest
to považujem za veľmi málo reprezentatívne
schvaľovanie
finančných
prostriedkov.
Má veľa neznámych, hlavne vo výdavkovej V Bratislave, Trnave či Bystrici bolo započasti. Stále nie je známa definitívna podoba jených do tohto participativného rozdeľonárastu tarifných miezd pedagogických pra- vania finančných prostriedkov tak malé
covníkov. Len dopad novely zákona o finan- percento obyvateľov, že považujem za
covaní sociálnych služieb bude znamenať demokratickejšie a lepšie použiť zastupisekeru takmer štvrť milióna. To všetko tvorí teľský spôsob prerozdeľovania peňazí.
veľmi veľkú časť rozpočtu mesta. Pokiaľ toto
nebude definitívne známe, nevieme schváliť Do akej miery ovplyvňujú poslanci formoveľké čiastky na investície v budúcom roku. vanie rozpočtu mesta?
Ako sa dá charakterizovať
na budúci rok?

“Rozpočet na rok 2018 má
veľa neznámych, hlavne
vo výdavkovej časti. Len
dopad novely zákona o financovaní sociálnych služieb
bude znamenať sekeru takmer štvrť milióna.”

Mesto ma pripravené viaceré lokality na investovanie na zelených plochách ako aj voľné
nebytové priestory v hnedom priemyselnom
parku. Zatiaľ máme obsadených viac ako
MILOŠ MIKULA
60 percent plochy hnedého priemyselného
parku. Je predpoklad, že do konca roka nám
Ak k tomu nedôjde a bude schválené, to čo
ostane len cca 1000 m2 voľnej plochy.
je navrhované vládou, tak bude väčší priestor na investície. Nebude to financované
Ale hnedý park má viacero úskalí. Je tam poz úverov, ale z úspor a z predpokladaného
trebné ďalej investovať, pretože celý projekt
hospodárskeho výsledku za rok 2017.
bol stavaný pre jedného investora. Na to,
Budeme sa zameriavať predovšetkým na
aby tam mohlo fungovať viacero investormenšie veci, ktorými chceme skvalitniť život
ov, je potrebné zrealizovať ďalšie investísídlisk.
cie. Niektoré sa už zrealizovali a niektoré je
ešte potrebné zrealizovať. Pri plochách na
Zvažovalo sa niekedy aj o zavedení prvkov
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“participatívneho rozpočtu” v rámci
mestského rozpočtu, kde by sa vyčlenila
menšia suma, o ktorej využití by si rozhodli
občania priamo ?

EKONOMIKA

Sú poslanci , ktorí sú aktívnejší a menej aktívni.
Sú poslanci, ktorí sú zameraní na svoj volebný obvod a sú poslanci, ktorí sa zameriavajú
na celé mesto. Sú potom poslanci, ktorí chcú
urobiť chodník alebo kultúrny dom. Väčšinou
sú tie požiadavky veľmi rôzne. Požiadavky
poslancov a požiadavky od odborných útvarov mestského úradu výrazne presahujú
možnosti mestského rozpočtu.
Výrazne znamená aj desaťnásobne viac.
Preto rozhodovanie čo bude zakomponované
do návrhu rozpočtu a čo bude v konečnom
dôsledku schválené, je dlhý proces výberu
toho, čo je dôležitejšie a čo je schodnejšie a čo
je menej schodné pri schvaľovaní rozpočtu.
Kým to dostane definitívnu podobu návrhu
rozpočtu na prejednanie do komisií, ktoré
prebieha v týchto týždňoch, je potrebné neskutočné množstvo stretnutí a presvedčovania, čo ešte počká a čo je nevyhnutné spraviť
okamžite.
(red)

ahojbardejov.sk | 3

CENY BYTOV V BARDEJOVE UŽ RASTÚ
POMALŠIE, JE ICH VŠAK STÁLE MÁLO
V Bardejove je v poslednom období veľký
dopyt po nehnuteľnostiach. Bytov na predaj je málo, ceny išli prudko nahor, zohnať
si vlastné bývanie nie je najjednoduchšie.
Nové obytné domy sa v meste nestavajú,
drahý je aj samotný podnájom. Opýtali sme
sa Vladimíra Bujdu z realitnej kancelárie
Archeus, aká je v Bardejove situácia čo sa
týka samotných nehnuteľností.

klientov, bytov, špekulácií predajcov, niečo,
čo sa deje teraz viac ako v minulosti?
V poslednej dobe je to väčšia obozretnosť
klientov pri výbere nehnuteľnosti. A to v porovnaní so začiatkom roka, keď sa diali veci,
ako sme spomínali, že ľudia boli ochotní
zaplatiť viac, len aby nehnuteľnosť získali a
bralo sa skoro všetko. Objavuje sa stále viac
tzv. „investičných kupujúcich“. Sú to klienti,
ktorí majú zvyšnú hotovosť alebo majú príjem na druhú hypotéku. Následne kúpenú
nehnuteľnosť budú prenajímať.

Aké máte skúsenosti - stále sa byty extrémne rýchlo predávajú alebo záujem
o nehnuteľnosti pomaly opadá? Ak by
ste to porovnali napríklad so situáciou
z konca minulého roka, tak je tá dynamika stále rovnaká alebo sa pomaly
trend otáča a predaj bytov sa pribrzďuje?
V porovnaní s koncom minulého roka to už
nie je také „šialené“. Začiatkom roka sa ľudia
boli ochotní biť o byty, výsledkom čoho bolo,
že byt získal ten, kto ponúkol viac. V súčasnosti už je to pomalšie. Je to spôsobené tým,
že jednak majú majitelia nereálne predstavy
o cenách bytov (ceny narástli) a záujemcovia
zase menej výhodné podmienky hypotéky.
No je potrebné spomenúť, že ak sa objaví dobrá ponuka za reálnu cenu, predáme ju veľmi
rýchlo.

Ako je to s cenami - stále rastú alebo nie?
Kedy predpokladáte, že by sa ceny bytov
mohli zastabilizovať, prípadne kedy by
mohli začať klesať?
FOTO: VB

| Vladimír Bujda

Záujem je tak o jednoizbové byty, ako aj o
dvoj až päťizbové byty. Ak už má klient jasnú
predstavu o veľkosti bytu, rozhoduje lokalita, stav a cena. V neposlednom rade platí, že
dôležitá je aj dispozícia samotného bytu, pretože bývať sa dá aj v menšej rozlohe, pokiaľ
vám byt dispozične vyhovuje. Dopyt v súčasO ktoré byty je v súčasnosti najväčší záujem nej dobe prevyšuje ponuku, čo je spôsobené
- jednak čo sa týka metráže, lokality, ale aj aj tým, že oproti iným mestám na Slovenceny. Čo ľudia preferujú? Dokážete uspoko- sku, v Bardejove neprebieha takmer žiadna
výstavba nových bytových domov.
jiť dopyt alebo je to problematické?
Nedá sa povedať, že v súčasnej dobe ľudia Všimli ste si v poslednej dobe nejaké nové
preferujú napr. dvoj alebo trojizbové byty. trendy, zvláštnosti - čo sa týka správania

Ceny bytov v Bardejove, podľa môjho názoru,
už presiahli predkrízovú úroveň, ale rastú už
pomalšie. Netrúfnem si ale povedať, kedy sa
to otočí opačným smerom. Je dôležité, aby si
predávajúci uvedomili, že nie je možné predať nehnuteľnosť za nereálne vysoké sumy.
Kupujúci majú od bánk stále výhodné podmienky čo sa úrokovej sadzby týka, ale banky
už neposkytujú 100% financovanie, ako tomu
bolo začiatkom roka. Dofinancovať nehnuteľnosť spotrebným úverom si nemôže
dovoliť každý. Čoraz častejšie sa stretávame
s kupujúcimi, ktorí majú problém dofinancovať 10 – 20% kúpnej ceny z vlastných finančných prostriedkov. A ako „novoročný
darček“ očakávame od bánk ďalšie sprísnenie podmienok na získanie hypotekárnych
úverov.
(red)

PO PRVÝKRÁT AJ V NAŠOM MESTE
V utorok 28. novembra 2017 sa v BAŠTE
- kultúrno-komunitnom centre v Hrubej
bašte v Bardejove konala vernisáž výstavy
XV. ročníka Ceny Slovenskej komory
architektov za architektúru CE-ZA-AR 2016.

Občianske a priemyselné budovy, Obnova a
prestavba, Interiér a Exteriér. Okrem šiestich
oficiálnych víťazov bola na základe internetového hlasovania Hospodárskych novín
udelená aj Cena verejnosti.

Po
slávnostnom
odovzdávaní
cien
XV. ročníka CE-ZA-AR, ktoré sa konalo
6. októbra 2016 v bratislavskej Starej Tržnici, pokračovala prezentácia všetkých prihlásených diel do súťaže CE-ZA-AR putovnou výstavou počas roka 2017 po vybraných
mestách Slovenska.

O víťazoch rozhodovala medzinárodná
odborná porota v zložení: Lukáš Kordík (architekt, Slovenská republika), Štefan Moravčík (architekt, Slovenská republika), Ilona
Németh (výtvarníčka, Slovenská republika),
Antonín Novák (architekt, Česká republika),
Roman Rutkowski (architekt, Poľsko), Jan
Šépka (architekt, Česká republika) a Juri Troy
Na sklonku roka sa podarilo po prvýkrát (architekt, Rakúsko).
vďaka spolupráci Slovenskej komory architektov a Cechu architektov Bardejova Slovenská komora architektov po prvýkrát
zorganizovať túto výstavu i v Bardejove. v histórii vyhlásila v rámci slávnostného galaCeny sa už tradične odovzdávali v šiestich večera CE-ZA-AR nové ocenenie – „Patrón
kategóriách – Rodinné domy, Bytové domy, architektúry“ – za osobitný prínos pre rozvoj

4 | bardejovízie.sk

EKONOMIKA/VÝSTAVA

architektúry, ktorý nie je vyjadrený architektonickým dielom.
Ocenenie bolo udelené súčasnej primátorke
Leopoldova Mgr. Terézii Kavuliakovej a jej
predchodcovi, bývalému primátorovi Leopoldova JUDr. Milanovi Gavorníkovi za vypísanie
najväčšej architektonickej súťaže na verejnú
budovu od éry vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo by mohlo byť inšpiráciou pre
ďalšie samosprávy, vrátane našej. Za zmienku stojí spomenuť, že v tomto roku prestížne
ocenenie Cenu Za Architektúru 2017 získala
prvýkrat aj stavba v Bardejove - Rekonštrukcia Synagógy od architekta Jána Krchu, ktorá
bude súčasťou putovnej výstavy Cezar 2017 v
budúcom roku. Výstava potrvá do 31.12.2017
a pozrieť si ju môžete v utorok-nedeľu od
14.00 hod. v kultúrno-komunitnom centre
BAŠTA v Hrubej bašte v Bardejove.
(red)
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NAJVIAC PLATÍME ZA NEHNUTEĽNOSTI
Pokračovanie z úvodnej strany

jom plochy za účelom umiestnenia plechovej
garáže. A tí, čo už garáž vlastnia, nemôžu
ju predať iným záujemcom. Ak sa majiteľ
rozhodne, že už garáž nebude užívať, musí
ju na vlastne náklady odstrániť. Drvivá väčšina občanov nášho mesta vníma tieto garáže
negatívne, najmä z estetického hľadiska a
taktiež to spôsobuje určité problémy pri zimnej údržbe. Sadba dane má skôr pôsobiť demotivačne, nie tak, že mesto chce zarobiť. “

V uplynulom roku mesto na daniach vyzbieralo viac ako milión, sedemstotritisíc
eur. Najviac, milión a štyristopäťdesiatpäťtisíc eur bolo z dane z nehnuteľnosti.
Existujú aj dane a poplatok, ktoré mesto
nevyberá. Ide o daň za vjazd a zotrvanie vozidiel v historickej časti mesta a daň za jadrové
zariadenia. Od roku 2016 začal platiť zákon,
podľa ktorého môžu obce zaviesť poplatok
za rozvoj.

Oslobodenie od daní
Pri dani z nehnuteľností zákon upravuje dva
druhy oslobodení. Tzv. obligatórne oslobodenia je správca dane povinný poskytnúť
daňovníkovi automaticky priamo zo zákona.

Povinnosť platiť dane ustanovuje zákon.
Mesto si môže určiť, ktoré dane bude vyberať, sadzbu, jednotlivé úľavy alebo oslobodenia, ktoré sú ustanovené vo všeobecne
záväzných nariadeniach mesta.
Daň z nehnuteľnosti
Pre obec je najdôležitejšia daň z nehnuteľností a daň za ubytovanie. „Každý rok
pristupujeme k miernej úprave sadzieb dane
z nehnuteľností, ktorá sa dotýka najmä
stavieb na bývanie, t. j. rodinných domov a
bytov. V roku 2013 sa zmenil spôsob určovania týchto daní, kde sa určilo, že rozdiel medzi
najnižšou a najvyššou sadzbou, ktorú máme
v našom nariadení, môže byť maximálne desať násobok. V praxi to znamená, že sadzby
pre občanov boli na nízkej úrovni a sadzby pre podnikateľov na vysokej. Stanovený
pomer medzi sadzbami sa musí zo zákona
dosiahnuť do konca zákonom určeného prechodného obdobia, t. j. najneskôr pri určení
sadzieb dane za zdaňovacie obdobie 2024,“
hovorí Martin Nemec.
Problémom poplatok za odpad

FOTO: RED

„My takto od dane z nehnuteľnosti fakultatívne oslobodzujeme stavby slúžiace
bez problémov, avšak pri poplatku za ko- školám, školským zariadeniam, múzeá,
munálne odpady majú bohužiaľ často sub- galérie, kiná, výstavne siene a osvetové zajektívny pocit, že za svoju platbu nič nedosta- riadenia.“
li. Nedoplatky za odpad sú problémom nielen
Na otázku, ako je to s oslobodením od dane
v Bardejove, ale aj v ďalších mestách.“
pre dôchodcov a občanov, ktorí sú držiteľmi
preukazu ZŤP, Nemec vysvetľuje: „Zákon
Daň za užívanie verejného priestranstva
nám síce umožňuje znížiť alebo odpustiť daň
„Ide o užívanie verejného priestranstva, čiže z nehnuteľnosti pre tieto skupiny občanov,
sú to napríklad terasy, vyhradené miesta avšak my sme tieto úľavy ešte v roku 2012
pre taxíky alebo lešenie, ak ho má niekto na zrušili. Daň z nehnuteľnosti je daňou majetkovou a aj preto by mala byť výška daňovej
chodníku,“ vysvetľuje vedúci oddelenia.
povinnosti úmerná veľkosti majetku. Vek ako
Predajné automaty a nevýherné hracie taký nie je objektívnym kritériom pre určenie
veľkosti dane.
prístroje

| Martin Nemec

Čo všetko spadá do dani za automaty a hracie
prístroje? „Pod predajné automaty spadajú
automaty, ktoré za odplatu vydávajú nejaký
tovar, napr. kávomaty. Zo zákona sa nevzťahuje na automaty, ktoré vydávajú cestovné
lístky a takisto máme oslobodené aj automaty v školách počas prázdnin. Nevýherné
hracie prístroje sú tie, ktoré poskytujú
Bardejovčania výšku poplatku za odpad zábavu, napr. internetové kaviarne, bowling
považujú za vysokú. Nemec vysvetľuje: „No alebo hračky pre deti v obchodných domoch,
ani to nám nepokryje náklady na odpadové autíčka alebo koníky.
hospodárstvo. Kým ešte v roku 2011 na
dofinancovanie odpadového hospodárstva Problematické plechové garáže
mesto z rozpočtu doplácalo cca 315 tisíc eur,
v roku 2015 to aj vďaka výške poplatku bolo Mesto Bardejov sa snaží postupne dostať
„len“ 76 tisíc eur. Mesto tak ušetrené pros- preč plechové garáže z územia mesta. Za
triedky môže využiť zmysluplnejšie, zvlášť posledné roky ich počet klesol a tak dnes
ak si uvedomíme, že úhradou poplatku ich môžeme vídať už len miestami. Sadzba
občania platia mestu za konkrétnu, poskyt- dane sa naposledy upravovala smerom hore
nutú službu a tou je zber, odvoz a likvidácia v roku 2016. „Ale malo to skôr regulačnú
komunálneho odpadu. Rád to prirovnávam funkciu. Pred rokmi bolo prijaté moratórium,
k službám poskytnutým občanom napr. mo- ktoré nepovoľuje novým záujemcom prenábilnými operátormi, za ktoré občania platia
„Daňovníkov pri dane z nehnuteľností si
vieme odkontrolovať cez kataster. Horšie to
je s poplatkom za komunálny odpad. Hlavne
keď ľudia nemajú v Bardejove trvalý pobyt,
nie sú nahlásení ani na prechodný pobyt a
majú prenajaté byty,“ pokračuje Nemec.

bardejovízie.sk

Potom tu máme oslobodenia dane a zníženia dane, ktoré správca dane poskytne
daňovníkovi iba v prípade, ak ho zavedie vo
svojej obci všeobecne záväzným nariadením.

EKONOMIKA

Okrem toho nesmieme zabúdať, že žijeme
v regióne, kde pri súčasnej miere nezamestnanosti a úrovni miezd by takéto úľavy boli
skôr znevýhodnením ostatných skupín
občanov, ako pomocou dôchodcom. Musíme
si uvedomiť, že miestne dane sú v prvom
rade jedným z dôležitých zdrojov príjmov
obcí, pomocou ktorých tie zabezpečujú riadny
výkon samosprávy. Nemôžeme ich primárne
chápať ako nástroj sociálnej politiky.”
Vyberať daň za psa je niekedy problém
Z dane za psa sú oslobodení samostatne žijúci dôchodcovia nad sedemdesiat rokov a členovia kynologického klubu. Z vyberaním dane
je problém, i keď mesto vykonáva kontroly
na zisťovanie stavu psov, občania očakávajú za platenie daní protislužbu. Gro príjmu
z dane ide na prevádzku karanténnej stanice.
Posledná štatistika hovorí, že na území mesta
je zaregistrovaných 1046 psov.
(red)
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AKO SA PRIPRAVIŤ NA DAŇOVÉ PRIZNANIE
Súčasne sa zrušil mesačný limit (420 eur),
ak podnikateľ (SZČO) uplatňuje paušálne
výdavky a podniká len časť zdaňovacieho
obdobia. Maximálny ročný limit paušálnych
výdavkov vo výške 20 000 eur môžu uplatniť
daňovníci, ktorí budú podnikať celý rok 2017,
ako aj daňovníci, ktorí budú podnikať len jeho
časť.

O chvíľu je nový rok a všetky malé, stredné
a aj veľké firmy, či už sú to živnostníci alebo
právnické osoby, budú riešiť klasický ekonomický problém. Aký majú hospodársky
výsledok za predchádzajúci rok a čo s ním.
Celým mojím dospelým životom sa prelína práca s účtovníctvom. Pracovala som vo
viacerých firmách, ktoré mali rôzne spôsoby
prípravy na ukončovanie roka a hospodárskeho výsledku. V posledných rokoch už sama
pripravujem svojim klientom tieto podklady.
Hospodársky výsledok (HV) je v podstate
rozdiel výnosov a nákladov pri právnickej
osobe, ktorá vedie podvojné účtovníctvo
a rozdiel medzi príjmami a výdavkami pri
živnostníkoch (SZČO), ktorí vedú jednoduché
účtovníctvo. HV môže byť kladný – zisk, alebo záporný – strata. Výsledok hospodárenia
zistený z riadne vedeného účtovníctva sa
upravuje na základ dane pomocou
tzv. pripočítateľných alebo odpočítateľných
položiek.

Ešte jedna výrazná zmena v roku 2018,
ktorá sa týka všetkých daňových subjektov

FOTO: SG

| Stanislava Galová

Rozšírenie
elektronickej
komunikácie
Novelou daňového poriadku s účinnosťou od
1.1.2018 sa v zákone č. 563/2009 Z.z. v § 14
ods. 1 písm. a) a písm. d.) doplnili ustanovenia
o ďalšie osoby na elektronickú komunikáciu.
To znamená, že od 1.1.2018 sa rozšíri okruh
elektronicky komunikujúcich o právnické
osoby zapísané v obchodnom, registri
a ich zástupcov a od 1.7.2018 fyzické osoby – podnikateľov registrovaných pre daň
z príjmov a ich zástupcov.

Právnické osoby: Formy elektronickej komuTo znamená, že prvýkrát nebudú mať
nikácie: Fyzická alebo právnická osoba môže
právnické osoby povinnosť platiť daňovú lielektronicky odosielať dokumenty finančnej
cenciu v roku 2019 za zdaňovacie obdobie
správe troma spôsobmi - aktivovaného kvaIdeálne je, ak si podnikateľ stanový pracovný kalendárneho roku 2018.
lifikovaného elektronického podpisu (KEP), cieľ na daný rok, teda to, čo chce dosiahnuť.
aktivovanej eID karty (občianskeho preukazu
- rozšírenie výroby - nákup nového zariaAk daňovník k poslednému dňu zdaňovacies čipom), - prostredníctvom dohody (dohoda
denia
ho obdobia nie je platiteľom dane z pridanej
sa uzatvára s daňovým úradom podľa 13 ods.
- získanie nových klientov
hodnoty (DPH) a dosiahne ročný obrat ne5 zákona č. 563/2009 Z. z.).
- zvýšenie obratu predaja svojich služieb
prevyšujúci 500 000 eur, platí DL vo výške
- rozšírenie podnikateľských činnosti a pod. 480 eur.
Po 1.1.2018 právnické osoby nebudú mať
Na základe toho si môže naplánovať a roz- Ak daňovník k poslednému dňu zdaňova- možnosť s daňovým úradom uzatvoriť dovrhnúť nielen financie, ktoré na to potrebuje, cieho obdobia je platiteľom DPH a dosiahne hodu. Túto možnosť po novele daňového poale aj náklady s tým spojené. Hospodársky ročný obrat neprevyšujúci 500 000 eur, platí riadku budú mať už len fyzické osoby.
výsledok by si mal sledovať priebežne počas DL vo výške 960 eur.
Fyzické osoby:
celého roka - mesačne alebo kvartálne.
Hlavné je si to nenechávať až na termín po- Ak daňovník k poslednému dňu zdaňovacie- 1. Povinnosť komunikovať elektronicky od
1.7.2018 sa bude týkať fyzických osôb, ktoré
dania daňového priznania.
ho obdobia dosiahne ročný obrat prevyšujúci
sú podnikateľmi podľa § 2 ods. 2 zákona
500 000 eur bez ohľadu na skutočnosť, či je
Podnikatelia si pri svojej hlavnej činnosti alebo nie je platiteľom DPH, platí DL vo výške č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z.n.p.,
registrovanými pre daň z príjmov podľa § 49a
ťažko vyčleňujú svoj čas aj na ekonomické 2 880 eur.
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
potreby svojej firmy. Je pochopiteľné, že ak
chcem dosiahnuť úspech, zameriavam sa U daňovníka – právnickej osoby, u ktorého v znení neskorších predpisov. Ide o daňové
na svoju prácu a nestíham sledovať všetky priemerný evidenčný počet zamestnancov subjekty, ktoré majú príjmy podľa § 6 ods. 1 a
zmeny v zákonoch, ktorých je naozaj čoraz vo fyzických osobách so zdravotným pos- 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
viac. Z tohto dôvodu, by som vám chcela pri- tihnutím za zdaňovacie obdobie je najmenej v znení neskorších predpisov.
pomenúť niektoré základné zmeny, ktoré sa 20% z celkového priemerného počtu zamest2. Fyzické osoby registrované pre daň
týkajú roka 2017.
nancov vo fyzických osobách sa výška DL
z príjmov iba z dôvodu prenájmu neznižuje na polovicu.
hnuteľnosti podľa § 6 ods. 3, ( t. j. prenájom
Daňová licencia sa počnúc zdaňovacím obnie je živnosťou), nebudú povinné komudobím 2018 platiť už nebude
Od 01.01.2017 dochádza k zníženiu sadzby
nikovať elektronicky.
dane z príjmov právnických osôb z 22% na
Zrušenie daňovej licencie priniesla nove- 21%. Znížená sadzba dane sa použije prvýkrát
Tak ako som v úvode uviedla, hlavné je
la zákona o dani z príjmov č. 341/2016 za zdaňovacie obdobie od 01.01.2017.
plánovanie a príprava na daňové priznania.
Z.z. Pri podaní daňového priznania v roku
2018 za zdaňovacie obdobie 2017 – vrá- Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba Dúfam, že Vám tieto informácie pomôžu
tane hospodárskeho roka so začiatkom paušálnych výdavkov zo 40% na 60% z úhrnu správne sa rozhodnúť ak nie už pre tento rok,
v kalendárnom roku 2017, sa daňová licencia príjmov. Ročný limit sumy paušálnych vý- tak aspoň pre nasledujúci.
(S. Galová)
bude ešte platiť.
davkov sa zvýšil z 5040 eur na 20 000 eur.
Ako na to
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RECENZIA | MILO OLEJÁR

NAJBOHATŠÍ MUŽ V BABYLONE
Pokračovanie z úvodnej strany
Arkad, najbohatší muž v Babylone odhalí
svojím menej zámožným priateľom, ako
prišiel k tajomstvu bohatstva. Prezradil mu
ho iný bohatý muž menom Algamish, ako
odplatu za jeho prácu pri vyrývaní písma do
hlinených tabúľ, keď bol mladý.
Algamish našiel cestu k bohatstvu “keď sa
rozhodol, že časť toho, čo zarobí, je jeho
a má právo si ju nechať”. Arkadoví priatelia
sa okamžite nechápavo pýtali: “nie je predsa všetko čo zarobíme naše a môžeme si
to nechať?” “Nie,“ odpovedá Algamish Arkadovi. Zarobené peniaze predsa následne
použijeme na zakúpenie stravy, oblečenia,
ubytovania a iných nevyhnutností, ale aj zbytočností. To všetko už nie sú naďalej vaše
peniaze.

svojim bohatstvom, preto ho Sargon z Akkadu - kráľ Babylonu, požiadal o výuku kumulovania bohatstva aj pre ostatných občanov
v meste. Arkad tu odhalí svoje učenie s názvom “Sedem medicín na prázdnu peňaženku”. Verím, že ak máte dostatočné odhodlanie nasledovať Arkada a jeho životný úspech,
prečítate si o jeho učení sami. Čím skôr tieto
pravidlá začnete používať, tým väčšia je šanca na vaše bohatstvo.
Aj preto z knihy budú mať osoh aj mladší
čitatelia túžiaci po bohatstve. Aby ste však
neľutovali čítanie tohto článku, ponúkame
vám z tejto knihy aspoň zlomok múdrosti
a prezrádzame “5 Zákonov Zlata” (Zlato
v texte v dnešnej dobe predstavujú peniaze):

1. Zlato príde s radosťou a vo veľkom
množstve ku každému, kto si odkladá
najmenej jednu desatinu svojich zárobkov,
Len tie peniaze, ktoré si odložíš a necháš pre aby vytvoril majetok pre svoju budúcnosť a
teba pracovať, sú v skutočnosti tvoje.
svoju rodinu.
Hlavná myšlienka knihy je zaplatiť najprv
seba, minimálne vo výške jednej desatiny
vášho príjmu a nechať odložené peniaze
zarábať a rozmnožovať sa. Inými slovami,
odložte si z každého príjmu minimálne jednu
desatinu a prispôsobte si ostatné výdavky
tak, aby nepresiahli príjmy a ostalo vám aspoň 10%. Príhody samozrejme nekončia len
pri triviálnom šetrení peňazí, o ktorých sa
v knižke píše ako o zlate. Kniha tiež rozoberá
úlohu šťastia na ceste k vášmu bohatstvu.

2. Zlato pracuje starostlivo a spokojne pre
múdreho majiteľa, ktorý nájde pre neho
výnosné zamestnanie.
3. Zlato sa uchová pod ochranou opatrného
majiteľa, ktorý ho investuje podľa rád múdreho muža (odborníka).
4. Zlato vykĺzne človeku, ktorý ho investuje do podnikov alebo na účely, o ktorých nič
nevie.

V Babylone sa začalo bohatstvo hromadiť 5. Zlato utečie človeku, ktorý ho núti k nedov rukách len malej skupiny Babylončanov. siahnuteľným zárobkom, alebo počúva lákaMesto začalo preto upadať. Arkad bol známy vé rady podvodníkov, alebo podľahne svojim

FOTO: MO

| Kniha ako vhodný vianočný darček
romantickým investičným túžbam k rýchlemu zbohatnutiu.
Ak tieto “Zákony Zlata” sú pre vás príliš abstraktné, nezúfajte. Každý z týchto zákonov
je obrazne opísaný v knihe o najbohatšom
mužovi v Babylone. Ak vám napadlo,
že to môže byť dobrý darček pod Vianočný
stromček, nebudete ďaleko od pravdy.
Možno práve tým sa pričiníte o budúceho
najbohatšieho muža v Bardejove. Ak nie, dúfajme, že príhody z knihy aspoň zabavia.
(Poznámka: recenzia anglického originálu)

BARDEJOVČANKA VALÉRIA OSLACKÁ VYDALA KNIHU PRE DETI A ICH RODIČOV
Tento mesiac práve vychádza knižka
o ročných obdobiach Season of the year
- Ročné obdobia. Je venovaná deťom
a ich rodičom, ktorí sa radi učia cudzí jazyk.

Na stránke vydavateľstva (www.nakladatelstvi-barbara.cz) je možné stiahnuť si všetky
nahovorené básničky, ktoré sú rozdelené do
štyroch častí podľa ročných období.

Autorka Valéria Oslacká učí anglický jazyk na
strednej škole v Bardejove, roky žila v anglicky
hovoriacej krajine a okrem iného vyštudovala
aj učiteľstvo pre materské školy.

FOTO: VO

| Valéria Oslacká
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V sekcii Kúzelná krabička sa dajú básničky
vybrať podľa obdobia alebo si vytvoriť tzv.
playlist. Ozvláštnením je možnosť stiahnuť
si k textom čierno-biele obrázky, ktoré si
deti môžu vymaľovať, čo určite ocenia najmä
Tieto tri činitele sa príhodne skĺbili do napísa- menšie deti.
nia anglických básničiek a následne do knižiek
pre deti. Nezanedbateľný je i fakt, že samotná Season of the year je v poradí už druhá puautorka má doma malých školákov, ktorí boli blikácia venovaná deťom, ktoré sa učia anpre ňu inšpiráciou.
glický jazyk a tak sa hravou formou môžu
oboznamovať s cudzím jazykom. PredK veselým anglickým básničkám čitateľ nájde chádzajúca knižka s názvom Happy Animals
aj preklad do slovenčiny, aby si mohol overiť (Ottovo vydavateľstvo) taktiež obsahuje 100
porozumenie textu, obohatiť si slovnú zásobu, rytmických básničiek, všetky sú o zvieratkách
naučiť sa nové frázy a ich používanie.
z rôznych kútov sveta.
(red)

KNIHY
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CESTA K SEBESTAČNOSTI: NOVÉ NÁPADY PRE ZVÝŠENIE ZAMESTNANOSTI
VO VIDIECKYCH OBLASTIACH EURÓPY
Nezamestnanosť na Slovensku klesá, je
najnižšia za posledné roky. Stále však
u nás žije veľká skupina ľudí, ktorí majú
problém zamestnať sa. Nežijú v priemyselne vyspelých regiónoch, chýbajú im
akékoľvek pracovné zručnosti. Nápad,
ochota miestnej samosprávy založiť sociálny podnik, kus poľa - a práca môže byť
pre všetkých.
Ešte prednedávnom bolo Slovensko
„zásobárňou zeleniny“ pre celé Československo. Situácia sa od tých čias zmenila.
Slovenská produkcia zeleniny za posledných 20 rokov klesla. Dôvodov je viacero. Vývoj produkcie zeleniny sa mení aj
vo viacerých vyspelých štátoch. Napriek
tomu spotreba zeleniny v poslednej dobe na
Slovensku začína rásť. O to viac sa zvyšuje
dopyt po slovenskej zelenine vyprodukovanej na Slovensku.
Pri produkcii zeleniny nie je potrebná
vysoko-kvalifikovaná pracovná sila
Slovensko má dobré podmienky na produkciu zeleniny. Nie pre všetky druhy zeleniny, ale podmienky pre pestovanie na Slovensku sú primerané. V časoch, keď dopyt
po slovenskej zelenine stúpa a trh podporuje dobré ceny, je vhodné využiť ekonomický potenciál produkovania zeleniny
pre podnikateľské subjekty.
Výhodou môže byť skutočnosť, že pri produkcii zeleniny nie je potrebná vysoko-kva-

lifikovaná pracovná sila. Dobrý potenciál má Berme si príklad zo zahraničia, kde v soaj produkcia zeleniny na malých zakrytých ciálnych podnikoch našli uplatnenie milióny
ľudí. V Španielsku je vyše 50 000 rôznych
plochách.
typov sociálnych podnikov a organizácií.
Sociálne (obecné) podniky najmä v poľno- Zamestnávajú 2,5 milióna ľudí. Ďalších
hospodárskej oblasti so zameraním 10 miliónov pracovných miest je spojených
prevažne na lokálny trh by mohli dokázať so sociálnou ekonomikou. Vytvárajú 10%
naštartovať
vidiecku
zamestnanosť. HDP. Francúzsko má 760 000 malých firiem
Pre dlhodobo nezamestnaných až ne- na princípe sociálnej ekonomiky. Viac ako
zamestnateľných ľudí je sociálny podnik 2 milióny platených zamestnancov.
výborným nástrojom na uplatnenie.
Pre príklady dobrej praxe nemusíme chodiť
až do zahraničia. Obecný podnik v Raslaviciach vznikol ako konkrétna reakcia samo“Obecný podnik v Raslavisprávy na riešenie nezamestnanosti v obci.
ciach vznikol ako konkrétna Ide o podnik so 100 percentnou účasťou
reakcia samosprávy na rieše- obce, ktorého cieľom je podpora stavebnej
a poľnohospodárskej činnosti.

nie nezamestnanosti v obci.
Ide o podnik so 100 percentnou účasťou obce.”

Okopávanie, pletie a zber zabezpečujú
ručne za minimálnej účasti mechanizácie
trinásti pracovníci podniku, ktorí tu našMÁRIA BIĽOVÁ li prácu. Cieľom ich postupu je šetriť pôdu
a nezaťažovať životné prostredie.
Na ploche asi 11 hektárov pestujú najmä
Hlavným cieľom sociálneho podnikania koreňovú zeleninu.
nie je maximalizovať zisk, ale riešiť reálne
sociálne problémy. Zabezpečením zlepše- Ako hovorí starosta obce Marek Rakoš,
nia sociálnych služieb v rámci komunít, nevidia dôvod, prečo by mali napríklad nav ktorých pôsobia, zapájajú ekonomicky kupovať zeleninu od externých dodávateľov
neaktívnych alebo znevýhodnených ľudí do s neistým pôvodom, keď si môžu vypepodnikateľských aktivít. Na jednej strane stovať vlastnú, ekologicky čistú. Navyše
odbremeňujú štát a svoje okolie, a zároveň z toho profitujú deti aj obec, lebo čo nepomáhajú budovať pracovné návyky dodajú do školy či obecnej vývarovne,
to predajú.
a osobné sebavedomie.
Zamestnať ľudí aj v zaostalých regiónoch
O založenie sociálnych podnikov je čoraz
väčší záujem. Záujemcom sme sa rozhodli pomôcť a v súčasnosti pripravujeme
metodiku, ktorá im pomôže zorientovať sa
v tejto téme a bude pre nich manuálom,
ktorý ich krok za krokom prevedie k založeniu a spravovaniu úspešného sociálneho
podniku. Je to jedna z aktivít projektu s názvom „Podpora zamestnanosti vo vidieckych
oblastiach“, ktorý finančne podporila Aliancia konzervatívcov a reformistov v Európe
(ACRE) so sídlom v Bruseli.

FOTO: M. RAKOŠ

| V sociálnom podniku v Raslaviciach vykonávajú okopávanie, pletie i samotný zber
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EKONOMIKA

Jestvujúce sociálne podniky môžu byť skutočnou motiváciou, ako zamestnať ľudí
aj v odľahlých či zaostalých regiónoch, ako
im dať motiváciu k lepšiemu životu.
(Mária Biľová)

ahojbardejov.sk

ÚSPEŠNÁ MÁRIA BUJŇÁKOVÁ V RUSKU
AKO PRVÁ BARDEJOVČANKA REPREZENTOVALA MESTO NA SÚŤAŽI

byť vyhlásené výsledky. Na internete som
sa približovala k písmenku S – Slovensko a vedľa neho sa do hrdostí pýšilo meno
učiteľky ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove. Po zbadaní výsledkov som mala neopísateľný pocit, zdieľal ich so mnou ako prvý
môj manžel. Bola som jedinou Slovenkou.
Za sedemnásť rokov iba druhou.
Pre učiteľa ruského jazyka je toto ocenenie
veľmi významné, je to prestíž aj pre školu,
okres či pre celú krajinu. Po vyhlásení výsledkov som dostala blahoprajný list z Ruska.
Zároveň som dostala aj pozvanie do Moskvy,
napísali mi, aby som si vybrala, odkiaľ chcem
letieť. Všetko zabezpečila ruská strana, ja
som mala úlohy iba vybaviť si víza.“
Do Moskvy šťastná víťazka cestovala začiatkom septembra. Počas jedného týždňa
FOTO: MB
spoznala skvelé miesta a úžasných ľudí.
V Inštitúte A. S. Puškina získala certifikát.
| Mária Bujňáková počas osláv výročia Moskvy na Červenom námestí
Bola na moskovskej škole, kde absolvovala
Každý človek má svoje sny, ktoré sa sti a zručnosti, napriek tomu, že som bola otvorené hodiny literatúry, dejepisu, geograsnaží pretaviť do skutočnosti. Umožňu- vyznamenaná na gymnáziu v Starej Ľubovni,“ fie a výtvarnej výchovy. Celá atmosféra bola
umocnená oslavami 870. výročia založenia
jú posúvať sa dopredu a plnia osobnosť vracia sa do minulosti Mária Bujňáková.
mesta. Červené námestie bolo preplnené
energiou a entuziazmom. Šťastný to
ľuďmi a atrakciami, každý účastník dostal
človek, komu sa to splní.
Esej sa skladala z troch častí
špeciálny lístok s kódom.
Už po sedemnásty krát Inštitút Alexandra „Esej som sa rozhodla písať o tom, ako som
Sergejeviča Puškina v spolupráci s Rossijs- sa dostala k ruskému jazyku ja, o zmenách, Prišiel aj prezident Putin
kajou gazetou vypísal súťaž pre učiteľov ktoré sa udiali na Slovensku, s akými žiakruského jazyka ako cudzieho jazyka, pričom mi som sa stretávala na vyučovaní a ako Spomína Mária Bujňáková. „Keď sa začal
tentokrát téma znela: „Vyučovať ruštinu. Je žiaci teraz pristupujú k ruskému jazyku. program, ako prví prichádzali predstavitelia
to možné? ? Je to moderné? Je to výhodné?“ Písala som aj o zmenách materiálnych pod- štátu na čele s Putinom. Celý program bol
Vypracovať tému vo forme eseje sa rozhodla mienok. Ďalšou časťou bola politická situá- neskutočný, niesol sa v takom spartakiádaj Bardejovčanka Mária Bujňáková, učiteľ- cia, veď Rusko je svetovým hráčom a pos- nom duchu. Boli sme aj na národnom baka ruského jazyka na Základnej škole Bar- lednou časťou boli všetky krásne veci, ktoré lete, v divadle sme zhliadli vystúpenie Kráľ
tolomeja Krpelca v Bardejove.
boli vytvorené z literatúry alebo z umenia,“ Lear. Jeden deň sme strávili v redakcii novín,
tie boli spoluorganizátorom. Bola som aj
pokračuje učiteľka Bujňáková.
v Treťjakovskej galérii, kde som chcela ísť.
Iba druhá Slovenska v histórii
Odovzdávanie diplomov prebehlo v budove
primátora Moskvy.“
Na jej veľké prekvapenie odborná porota “Ruštinu som študovala
vybrala jej prácu iba ako druhej Slovenke v
Vyučovanie jazyka v súčasnej dobe vyžaduje
histórii a tak už nič nebránilo k týždennému už ako mladá matka s dieod učiteľa ísť s dobou a využívať také formy
vycestovaniu do metropoly Ruska.
ťaťom. Na prvú hodinu som
a metódy práce, ktoré by viedli k zvyšovaniu
motivácie učiť sa. A ako sa zmenilo vyučo„Učiteľ sa mal vyjadriť, ako vníma vyučo- išla dva týždne po pôrode.”
vanie ruského jazyka priamo v Bardejove?
vanie ruského jazyka vo svojej krajine. Či sú
MÁRIA BUJŇÁKOVÁ „Vzťah k ruštine sa otočil. Niekedy sa na
možnosti na výučbu, či je záujem o tento jatento jazyk hlásili žiaci rómskeho pôvodu,
zyk, aké sú podmienky a či je to výhodné a
žiaci so slabými výsledkami. Postupne sa
moderné. Pre mňa to bola zaujímavá téma,
pretože moja cesta k vyučovaniu ruského ja- Samotnú prácu posielala s malou dušičkou. však skladba žiakov menila k lepšiemu.
Odborná porota vyhodnocovala všetky prozyka bola komplikovaná.
jekty, z približne 240 prác vyberala najlepšiu Na škole sa ruština vyučuje od šiesteho
Ruštinu som študovala už ako mladá mat- päťdesiatku. A Bardejovčanka bola medzi ročníka ako druhý cudzí jazyk. Štatistiky
ukazujú, že medzi nemčinou a ruštinou doka s dieťaťom. Na prvú hodinu som išla dva najlepšími.
minuje práve tento východný jazyk,” dodáva
týždne po pôrode, čo bolo veľmi náročné.
„S
netrpezlivosťou
som
očakávala
deň
víťazka zo Slovenska.
K tomuto jazyku som inklinovala už ako
(red)
mladšia, no neverila som vo svoje schopno- narodenia A. S. Puškina, pretože vtedy mali

bardejovízie.sk
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KALENDÁR
UDALOSTÍ
Hokejový zápas
V štrnástom kole druhej
hokejovej ligy narazí HK
Bardejov na celok Trebišova.
Začiatok zápasu je o 17.30
hod. na zimnom štadióne.
Príďte podporiť našich
chlapcov v dôležitom dueli.

DEC

09

Chvály z vrchov

V gréckokatolíckom chráme
v Malcove sa znova uskutočnia Chvály z vrchov.
Sláva Bohu na výsostiach a
na Zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle. Začiatok o 19.00 hod.

DEC

09

Sima Martausová a
Dievčenský spevácky
zbor SRo

Po minuloročnom vypredanom turné prichádza Sima
s novým programom. Spolu
so svojou kapelou a hosťom,
Dievčenským speváckym
zborom Slovenského rozhlasu, pripravia fanúšikom
nezabudnuteľné momenty.
Štart je o 18.00 v Kine Žriedlo v kúpeľoch.

Bardejovské vianočné
trhy
Od piatka 15.12. do nedele
17.12. bude patriť Radničné
námestie vianočným trhom.
Vystúpia mnohí interpreti,
pripravené budú aj predajné
stánky. Kompletný program
nájdete na našom webe
ahojbardejov.sk.

DEC

12

DEC

15
17

Vianočný jarmok
remesiel
Srdečne Vás pozývame na
7. ročník Vianočného
jarmoku remesiel do Bardejova! Viac ako 50 remeselníkov, tvorivé dielne, bohatý
kultúrny program, ale najmä
fantastická atmosféra
Vianoc - to je jedinečné
podujatie pre celú rodinu
pod záštitou predsedu
Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerského.
Podujatie sa uskutoční
v Športovej hale Mier.

DEC

16
17

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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KALENDÁR UDALOSTÍ
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DOMINIK FOTTA, ŠÉF O. Z. KANDELABER:
SOM OBYČAJNÝ „JOZEF MAK – ČLOVEK
MILIÓN”, KTORÝ SA O NIEČO SNAŽÍ
Je predsedom občianskeho združenia
Kandelaber. Živí sa projektovou dokumentáciou v stavebníctve. Trvalé bydlisko
má v Kobylách, náhodný okoloidúci ho však
môže stretnúť na Vinbargu, v Bratislave,
či na Orave. Na tri otázky nám odpovedal
Dominik Fotta.

napíš k nemu svoj názor a na konci pridaj
hashtag #MamRadKandelaber,
3.) uverejni to na sociálnej sieti (nastavenie
súkromia „verejné“).
My si tento hashtag na konci mesiaca dáme
do vyhľadávača na Facebooku a dopátrame
sa ku všetkým príspevkom, ktoré kto kedy
na Facebooku s týmto hashtagom uverejnil.

To, že má v logu pamiatku, pod ktorou sa
kedysi stínali hlavy, nie je jedinou zvláštnosťou občianskeho združenia Kandelaber.
Za zmienku stojí aj fakt, že na čele organizácie stojí jej bezmála najmladší člen. A
funguje to. Jak to robíš, Dominik?
(šmich) To ma nenapadlo, že som jeden
z najmladších členov. Myslím, že to nie je
o veku, skôr o tom, či človek má záujem robiť
niečo navyše a meniť to, čo sa mu nepáči –
a ideálne ak začne od seba. Kandelaber vznikol ako reakcia na našu potrebu mať kvalitnú
súčasnú kultúru v Bardejove. Mal som ten
dar a šťastie, že som poznal zaujímavých
ľudí, ktorí mali chuť niečo robiť pre rozvoj
svojho okolia, mesta a seba samých aj nad
rámec svojich povinností.

Kandelaber je vlastne len spojením týchto „dobrovoľníctvachtivích“ ľudí do jednej
organizácie, zastrešenej jednou značkou,
ktorá zjednodušuje marketingovú komunikáciu. Organizácia ako taká je potrebná aj
kvôli formálnym náležitostiam, umožňuje
zapájať sa do grantových výziev, či asignácie
2 % z dane, vďaka čomu sme schopní vytvoriť
dostatočne silný rozpočet na poháňanie
našich kultúrnospoločenských aktivít. Po 3
rokoch fungovania ako oficiálnej organizácie
sa nám darí lepšie, než som čakal. A to vďaka
skvelému tímu, ktorý stojí viac na funkčnom
nastavení procesov, než na osobných vzťahoch. Snažíme sa byť stále profesionálnejší.

V Bardejovskej „subkultúrnej“ bubline
si rešpektovanou osobnosťou. Ako sa
s tým vyrovnávaš a čo by si odkázal svojim
fanúšikom?

FOTO: DF

| Dominik Fotta
ovplyvniť aktivitu mojich priateľov a sledovateľov. Mnohokrát sa mi dostalo pozitívnej
spätnej väzby a keď som sa následne stretol
s nejakými ľuďmi, rozbehli sme reálnu diskusiu o veciach, ktoré som na Facebook zavesil.

(šmich) Ako Milan, týmto ma bavíš. Nie som
rešpektovanou osobnosťou, som obyčajný
„Jozef Mak – človek milión“, ktorý sa o niečo
snaží a niekedy svojou aktivitou skôr znepríjemňuje pohodlie svojmu okoliu.
A čo by som rád odkázal čitateľom? Aby
sme nenechávali veci len tak byť, ale aktívne sa zapájali do diania v meste a vlastnom okolí. Ak ťa trápi neporiadok, uprac ho,
ak ťa trápi nedostatok informácií, hľadaj ich.
Nevyhovárajme sa na vyššie sily a niečo abstraktné. Alibizmus nám nepomôže.
A hlavne, sila je v spoločenstve. Preto aj my
ako Kandelaber sa neuzatvárame a veľmi
radi privítame nových spolupracovníkov.

Je to veľmi dobré ak sa to užíva s rozumom.
Hashtag („hešteg“) (symbol #) (na PC pravé
ALT + X) je nástroj, ktorým dokážeme označiť
príspevok na sociálnych sieťach, a potom ho Ak sa niekto chce stať súčasťou nášho tímu,
spätne dohľadať, alebo nájsť iné príspevky, treba písať na info@kandelaber.sk. Jediné,
označené daným hashtagom.
čo očakávame, je chuť niečo robiť. Nemusí to
byť nič konkrétne, hlavne nech to je úprimné
Príklad: Pozývam čitateľa tohto článku:
a odhodlané. Na veku nezáleží.
Ak sa tí páči tento článok, tak:
1.) odfoť tento článok,
(Milan Škorupa, člen o.z. Kandelaber)
2.) pridaj ho ako príspevok na socialnu sieť,

Vo virtuálnom svete si známy príklonnosťou k nadmernému užívaniu symbolu
mriežky. Čo hovoríš na hashtag #MeToo?
Milan, neviem čo je #MeToo. (myslí to
úprimne, pozn. red.) Je pravda, že mám rád
sociálne siete a používam ich ako nástroj na
| PechaKucha Night je populárne podujatie, organizované približne v tisícke miest na svete
zdieľanie názorov a informovanie o veciach, (www.pechakucha.org). V Bardejove ho organizuje Kandelaber. Najbližšie sa uskutoční v sobotu
ktoré som sa dozvedel a mohli by nejako
30. decembra o 19.00 hod. v Židovskom suburbiu (v starej synagóge).

bardejovízie.sk
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BARDEJOV
DVAKRÁT NA
PRVOM MIESTE

FUTBALISTKY
NA SLOVENSKU
DOMINUJÚ

Stolnotenisové súťaže sú rozbehnuté a v
ligových súťažiach má zastúpenie aj okres
Bardejov. Tretiu ligu, Severovýchod hrá STJ
Družba Bardejov A a v štvrtej lige pôsobí
STJ Družba Bardejov B a TJ Magura Zborov
A. Darí sa všetkým celkom, tie bardejovské
okupujú prvé miesta v tabuľkách, Zborov je
piaty.

Úspešnú jesennú časť majú za sebou prvoligové futbalistky Partizána Bardejov. V prvej
lige vyhrali všetkých deväť stretnutí a nestratili ani bod, v pohári postúpili do tretieho kola, v ktorom sa stretnú
s druholigovou Prievidzou na jej pôde.

Výsledky, 4. kolo:
VSTK Vranov n/T B - Družba Bardejov A 9:9
(M. Shulepov 4, M. Sawczak 2, P. Lukáč 1.5,
Ľ. Steranka 1.5),
ŠKP Prešov A - Družba Bardejov B 2:16 (P.
Lukáč 4.5, Ľ. Steranka 4.5, S. Majirský 4, A.
Skirčák 3),
Sedlice B - Magura Zborov A 6:12 (M. Vanta
4, J. Juročko 3.5, M. Rondzik 2.5, L. Hopko 2).
5. kolo:
Družba Bardejov A - Hrabovec n/L. A 13:5
(M. Sawczak 4, P. Kalapáč 4, P. Lukáč 3, Ľ.
Steranka 2),
Magura Zborov - Torysa 13:5 (M. Vanta 4.5,
J. Juročko 3.5, L. Hopko 3, M. Rondzik 1.5, A.
Baran 0.5),
Družba Bardejov B - Sedlice B 10:8 (P. Lukáč
4, Ľ. Steranka 3.5, A. Skirčák 1.5, S. Majirský
1).
6. kolo:
Humenné B - Družba Bardejov A 3:15 (M.
Sawczak 4.5, M. Shulepov 4.5, P. Lukáč 3.5,
P. Kalapáč 2.5),
Magura Zborov A - Družba Bardejov B 7:11
(L. Hopko 3, M. Vanta 2, J. Juročko 1, M.
Rondzik 1 - S. Majirský 4.5, Ľ. Steranka 3.5,
P. Lukáč 2.5, J. Lukáč 0.5).
7. kolo:
Družba Bardejov A - Vranov n/T C 16:2 (P.
Lukáč 4.5, Sawczak 4.5, Ľ. Steranka 3.5, P.
Kalapáč 2.5, J. Lukáč 1),
Družba Bardejov B - Torysa A 10:8 (P. Lukáč
4.5, Ľ. Steranka 2.5, J. Lukáč 1.5, A. Skirčák
1.5),
Lipany A - Magura Zborov A 10:8 (M. Rondzik
3.5, M. Vanta 3, J. Juročko 1.5).

MLÁDEŽNÍCKY
HOKEJISTI
BOJUJÚ O BODY

Mládežnícky hokejový klub 46 Bardejov
má v súťažiach viaceré kategórie. Program
zápasov je pestrý, bardejovská mládež hrá
zápasy každý víkend, či už doma alebo na
ľade súpera. Bardejovu sa v súťažiach
darí striedavo. Prinášame vám výsledkový
servis spolu s autormi gólov z posledných
Začiatok sezóny bol pre mladé Partizánky ligových súbojov.
náročný, veď po Lige majstrov mali krátky čas na prípravu a už po niekoľkých de- V 1. lige mladších žiakov vycestovali hráči
siatkach hodín museli zvládnuť úvodný v 13. kole do Humenného. Zápas piataduel v domácej súťaži proti ambicióznemu kov skončil úspešne pre hostí, keď zvíťanováčikovi z Ružomberka.
zili vysoko 15:1. O góly sa postarali: 5 krát
Petrík, 4 krát Tomčo, 2 krát Soroka, 2 krát
V šlágri jesene porazili Bratislavu
Mojdis a po jednom góle strelili Demský
a Peregrin. Piataci sa aktuálne nachádzajú
V predposlednom jesennom kole odohrali na 4. mieste v tabuľke.
ťažký zápas v Žiline, no po tesnej výhre 2:1
sa dobre naladili na šláger jesene, v ktorom Šiestaci podľahli Humennému 4:1. O jediný
v domácom prostredí vyzvali bratislavský gól hostí sa v poslednej tretine postaral Greš.
Slovan. Na tento duel sa Bardejovčanky do- Šiestaci sa nachádzajú spolu s Humenným
bre pripravili a po bojovnom výkone vyhrali na poslednom mieste.
takisto 2:1.
Humennému nadelili desiatku
Víťazstvom 8:0 v pohári s Lokomotívou
ukončili futbalistky jesennú časť s bilanciou Starší žiaci v 13. kole privítali doma hráčov
desať zápasov - desať víťazstiev. Celkový z Humenného. Siedmaci zdolali hostí porok 2017 bol v histórii ženského futbalu v hodlne 10:3. Strelecky sa za domácich preBardejove najúspešnejší. Po obhajobe víťaz- sadili: 4 krát Valigurský, 2 krát Mihalenko
stva v Slovenskom pohári vyhrali ženy aj a jedným gólom prispeli Ilčík, Balamuta,
domácu súťaž a odmenou im boli zápasy v Pavlišin a Knapík. Siedmaci sa nachádzajú na
Lige majstrov v ďalekom Gruzínsku.
predposlednom mieste v tabuľke. Ôsmakom
sa taktiež podarilo zvíťaziť nad Humenným v
Chcú rozšíriť káder
pomere 5:3. O dva góly sa postaral Kašperan
a po jednom pridali Jantek, Gurský a Česla.
Po dvojtýždennej prestávke sa ženy znova
zídu na tréningu, aby spolu pokračovali v tré- Aktuálna pozícia ôsmakov v tabuľke je takningovom procese.
tiež predposledné miesto.
Počas zimy bude družstvo potrebné rozšíriť Proti Prešovu bez streleného gólu
o ďalšie kvalitné hráčky. Prednedávnom
do Bardejova na skúšku zavítala legionárka Kadeti naposledy v 13. kole hostili neďaleký
z Ukrajiny.
Prešov. Domácim sa nepodarilo streliť gól,
no inkasovali až šesť. Zápas 14. kola proti
Najviac gólov v lige dala Mikolajová
Rimavskej Sobote bol odložený na 17.12.
Kadeti sú zhodne ako starší žiaci na predPo jesennej časti je najlepšou strelkyňou poslednom mieste v tabuľke.
v súťaži Bardejovčanka Mária Mikolajová
s trinástimi gólmi. Úvodné jarné ligové kolo Dorastenci odohrali cez víkend dvojzápas
odštartuje sedemnásteho marca a Par- 17. a 18. kola v Lučenci. Darilo sa im v oboch
tizán doma privíta Tatran Prešov. V prvej zápasoch, keď strelili zhodne po osem gólov.
lige sa darí aj juniorkám, tie sú po jesen- V prvom zápase sa strelecky presadili 3 krát
nej časti takisto na prvom mieste a tiež Horňák a Zuščik a 2 krát Sokoli. V druhom to
s trojbodovým náskokom pred druhým Slo- boli 4 krát Sokoli, 2 krát Zučšik a po jednom
vanom Bratislava.
góle Hadušovský a Tkáč.

8. kolo:
Družba Bardejov A - Kamenica n/Cir. A 13:5
(M. Shulepov 4.5, M. Sawczak 3.5, P. Kalapáč
3.5, P. Lukáč 1.5 - T. Butko 2, I. Birov 2, O.
Tutskanyuk 1),
STJ Družba Bardejov B - STK Lipany A 10:8
(P. Lukáč 4, P. Kalapáč 3.5, Ľ. Steranka 1.5, J.
Lukáč 1),
Viac sa dozviete vo videoreportáži na www. V základnej časti to boli pre dorastencov
Magura Zborov A - Šariš. Michaľany B 3:15 (J. ahojbardejov.sk.
posledné zápasy a ukončili ju na 1. mieste.
Juročko 1, M. Rondzik 1, M. Sabol 1).
(red)
(red)
(red)
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NEUVERITEĽNÉ SA STALO
SKUTOČNOSŤOU! MLADÝ SILÁK
Z BARDEJOVA VYTVORIL ĎALŠIE REKORDY
Pokračovanie z úvodnej strany
Preteky sa vydarili všetkým Slovákom, Ján
Orosz pretekal v tlaku na lavičke masters,
Ivan Giňovský v trojboji a v mŕtvom ťahu,
Ľubomír Trstenský v mŕtvom ťahu a Janík
Velgos v tlaku na lavičke a v mŕtvom ťahu.
Ľuboslav Velgos, otec už teraz slávneho
Janíka, si na majstrovstvách obliekol rozhodcovský dres. Mladý Janík vyhral všetko. Prvé
miesto dosiahol v benchpressse – 340 kg,
národný rekord, neoficiálny svetový rekord,
absolútny víťaz bez rozdielu hmotnosti od
13 do 23 rokov. Získal tiež prvé miesto v
mŕtvom ťahu RAW 260 kg, národný a neoficiálny svetový rekord, absolútny víťaz bez
rozdielu hmotnosti od 13 do 23 rokov.

FOTO: ĽV

| Velgosovci., otec so synom. Janík znova dokázal, že patrí k najlepším

Po súťaži Slovenská výprava absolvovala
návštevu Jeruzalema a Mŕtveho mora, kde samozrejme vybojovať titul danej krajiny,“
sa snažila nabrať veľa nových síl do budúcna. prezradil Ľuboslav Velgos, ktorý je zároveň
prezidentom Slovenskej asociácie silového
„Na tieto súťaže sme boli pozvaní orga- trojboja.
nizátormi a predstaviteľmi štátu Izrael,
takéto súťaže sú veľkou výzvou a poctou. Výsledky:
Zbierame skúsenosti a snažíme sa podať Jan Orosz, 1. miesto - kat. RAW tlak - 210kg,
čo najlepší výkon, rozobrať s organizátormi Absolútny víťaz masters,
priebeh pretekov, vzájomne si poradiť, a Ivan Giňovský, 1. miesto - kat. RAW trojboj -
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537,5 kg masters
Ivan Giňovský, 1. miesto - kat. RAW mŕtvy
ťah-masters
Ivan Giňovský, 190 kg mŕtvy ťah
Ľubomír Trstenský 1. miesto - kat. RAW mŕtvy ťah – 240 kg masters
(j)
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KRAJ PREBRAL MILAN MAJERSKÝ

| Milan Majerský
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Voľby do VÚC v Prešovskom kraji vyhral VÚC, poslancov mestských a obecných zasMilan Majerský. Po šestnástich rokoch tak tupiteľstiev zvolených za KDH. V roku 2016
vystriedal Petra Chudíka. Kto je Milan Ma- sa stal podpredsedom hnutia.
jerský?
Od roku 1998 bol poslancom mestského zasNarodil sa 12. mája 1971 v Levoči, kde tupiteľstva v Levoči. Túto pozíciu zastával tri
prežil mladosť. Ako študent sa venoval práci volebné obdobia. Od roku 2009 je poslancom
s mládežou, organizoval tábory a stretnutia. Prešovského samosprávneho kraja. V roku
Učiteľské štúdiá ukončil na Prešovskej uni- 2014 bol obyvateľmi mesta Levoča zvolený
verzite v Prešove v roku 1997. Ako pedagóg za jeho primátora, získal 50,40% všetkých
pôsobil na Gymnáziu sv. Františka Assiského hlasov.
v Levoči. V rokoch 2013 až 2015 zastával
pozíciu riaditeľa pedagogického centra. V roku Je aktívnym športovcom. Hrával hádzanú,
2016 úspešne obhájil titul PhD.
hokej a basketbal. Je hráčom basketbalového klubu v Levoči. Venuje sa aj cyklistike.
Je
členom
Kresťanskodemokratického Pričinil sa o zákaz hazardu v Levoči (máj
hnutia (KDH) a predsedom Kresťansko- 2016). Ako regionálny politik prispel k rozvoju
demokratickej samosprávy, ktorá združuje kraja.
všetkých primátorov, starostov, poslancov
(text a foto: milanmajersky.sk)
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BARDEJOVSKÉ KÚPELE PONÚKAJÚ
AŽ DVA SILVESTROVSKÉ GALAVEČERY
Bardejovské kúpele ponúkajú na záver roka
zábavy chtivým návštevníkom na výber silvestrovské pobyty a k nim ako bonus až
dva slávnostné silvestrovské programy.
Rozhodnúť sa môžu medzi tradičným slávnostným galavečerom v hoteli Ozón, alebo Silvestrom s Ilonou (Csákovou) v hoteli
Alexander. Silvestrovské pobyty v Bardejovských kúpeľoch sú tradične plné atraktívnych benefitov a sprievodných akcií.
V ponuke sú pobyty od 27. 12. 2017 do 5. 1.
2018 na 3 až 6 nocí. Všetky zahŕňajú slávnostný silvestrovský večer so začiatkom
o 19.00 hod. s moderátorom, živou hudbou, tombolou a zaujímavým kultúrnym
programom. K dispozícii je hosťom počas
večere vždy na 2 osoby fľaša vína a sektu,
teplý a studený bufet a minerálka. Ako bonus je pripravený veľký ohňostroj a darček
pre každého. Informoval o tom generálny
riaditeľ Bardejovských kúpeľov Jaroslav Komora.
Záujem je každý rok veľký
,,O silvestrovské pobyty so silvestrovskou
zábavou je v Bardejovských kúpeľoch už
tradične veľký záujem. Ponuku sme rozšírili ešte o samostatné pobyty a samostatný
program vo vlani otvorenom luxusnom kongresovom hoteli Alexander. Každý si môže
vybrať zábavu podľa svojho gusta. Silvestrovské pobyty v našich najluxusnejších izbách
v hoteloch Alexander, Ozón a Astória začínajú od 250 eur na 3 noci pre jednu osobu
v dvojposteľovej izbe, 6 nocí vyjde na 460
eur. Dvojhviezdičkové izby počas záveru roka
v Astórii začínajú od 205 eur na osobu a 3
dňový pobyt.

aj na novoročný koncert. Medzi doplnkové
služby za poplatok patrí silvestrovské slávnostné líčenie pre dámy, možnosť zakúpiť
si kozmetické kúry so zľavou – 20%, voľno
predajné procedúry - manikúra, pedikúra,
kozmetika, kaderníctvo, bowling, party doplnky a konfety, BEAUTY STUDIO a ďalšie,“
upresnil J. Komora.

skupinové pobyty, či už osobného alebo
pracovného charakteru. Kongresy, firemné
školenia, konferencie, pracovné stretnutia,
recepcie, teambuildingy, workshopy, prezentácie, pracovné a relaxačné pobyty, ale aj
rodinné oslavy alebo svadby - toto všetko
na profesionálnej úrovni nájdu záujemcovia
v ponuke Bardejovských kúpeľov.

Kúpele pamätajú aj na najmenších klientov.
Čakajú ich aj koláčiky na recepcii hotela Ozón
od 28. 12. do 1. 1. 2018. Dostanú aj silvestrovské konfety a party doplnky, napríklad
čapice a trúbky. Zľava pre deti od 6 do 15
rokov je 20% a pre deti od 3 do 5,99 rokov je
50% z cenníkových cien. Deti do 3 rokov bez
nároku na lôžko majú pobyt grátis. Detskú
postieľku poskytnú na požiadanie bezplatne.
Pre deti je k dispozícii aj detský kútik.

V kúpeľoch sa nikto nudiť nebude

Zákazníci dostanú komplexný servis

Do Bardejovských kúpeľov návštevníci radi
opakovane chodia najmä kvôli dokonalej
kombinácii širokého spektra poskytovaných
Pripravili aj novinky
služieb a horského prostredia s čistým
Okrem atraktívneho programu počas silves- vzduchom a pokojnou atmosférou. Či už ide
trovského večera pobyty už zahŕňajú v cene o wellness, liečbu alebo relaxačné a skrášľovoľný vstup do wellness, klasickú masáž, vacie programy, každý si príde na svoje.
minerálny kúpeľ, soľnú jaskyňu, rašelinový
zábal, prísadový kúpeľ alebo hydromasáž. Silvestrovské pobyty v kúpeľoch sú obľúbené
Ako extra bonus je na privítanie welcome najmä kvôli komplexnému servisu. Hostia sa
drink, tanečné zábavy so živou hudbou tak nemusia starať vôbec o nič, postarané
denne od 19:00 hod., bezplatný internetový budú mať o oddych aj zábavu. Kúpele vďaka
prístup, parkovanie grátis, tanečné vystúpe- svojej polohe poskytujú možnosť navštíviť
nie, hudobné popoludnie pri domácej štrúd- aj neďaleké Poľsko čo i len na jednodenli, večer slovenských špecialít a folklórne ný výlet, alebo zostať v regióne a navštíviť
neďaleký Bardejov, ktorý je so svojimi pamivystúpenie.
atkami zapísaný v UNESCO.

K dispozícii je luxusný štvorhviezdičkový
kongresový hotel Alexander, nazvaný po ruskom cárovi Alexandrovi. Ponúka až 300 kongresových miest v 3 variabilných riešeniach a
ubytovacia kapacita je 150 miest. Je to ideálna kongresová destinácia práve pre firmy a
organizácie z Prešovského a Košického kraja,
keďže ide o jediný hotel v danom štandarde a
kapacite v širokom okolí.
V areáli kúpeľov sa určite nikto nudiť nebude.
Pre aktívnych i začínajúcich športovcov je k
dispozícii 6 tenisových kurtov, minigolf,
požičovňa bicyklov, 35 km značených turistických chodníkov. Naopak tí, ktorí preferujú pokojnejšiu formu oddychu, určite ocenia
prepojenosť jednotlivých hotelov Ozón,
Astória, Alžbeta a Alexander.
Znamená to, že viac ako 60% kapacity hotelov je prepojených spojovacou chodbou a
hosť tak medzi nimi prejde doslova v župane
a papučkách. Aj kongresový hotel Alexander
má svoje vlastné wellness, aj keď o niečo
menšie ako Ozón, ktoré však môžu hostia
Alexandra tiež zdarma využívať.

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk. Centrálne rezervačné oddelenie: tel.: 054/477
Novinkami v tohtoročnom programe sú aqua
aerobic vo Wellness SPA a bowlingový tur- Vďaka dostatočným kapacitám sú Barde- 4470 (4450, 4440, 4500), e-mail: rezervanaj pre klientov. Návštevníci sa môžu tešiť jovské kúpele vhodnou voľbou aj pre väčšie cie@kupele-bj.sk, marketing@kupele-bj.sk
(NAB2-48)
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