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RADOSŤ V OČIACH MALÝCH ŠPORTOVCOV
Hokejový klub Mládež HC 46 Bardejov sa s kategóriami mladší žiaci 6. ročník
a 5. ročník predstavil v dueloch proti Humennému netradične vo Svidníku,
kde sa zápasy odohrali pod holým nebom. Winter Classic, ako sa takéto dueli
nazývajú, mali svoje čaro, keď do hľadiska zavítali fanúšikovské tábory z oboch klubov
a navzájom sa prekrikovali v hlasnom povzbudzovaní svojich ratolestí.

TÉMA ČÍSLA
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FINANCIE

ŠPORTOVÝ KLUB

ZAHRANIČIE

Športovým klubom

Atletike chýba podpora
zo strany mesta

Samuel Rychvalský

z Bardejova do Kanady

Poslanci schválili upravené rozdelenie
dotácií pre športové kluby v meste.

Školský športový klub Jána Amosa
Komenského vznikol v roku 1992 a postupne sa vypracoval na jeden z najlepších
združení zameraných na športovo orientovanú mládež.

Osemnásťročný hokejista Samuel Rychvalský sa narodil v Bardejove, ako
šesťročný začal hrať hokej v prípravke
a na prahu dospelosti si obliekol dres
juniorského kanadského tímu South
Muskoka Shield.

34 tisíc eur

Najviac dotácií schválili ŠK Milénium 2000
Bardejovská Nová Ves a to 7 000 eur na činnosť ich dvoch mládežníckych futbalových
družstiev. Zaujímavá je aj dotácia pre TJ
Slovan Dlhá Lúka - futbalový klub vo výške
6 500 eur. Pre 13 mládežníckych futbalových družstiev ŠK Partizán Bardejov poslanci schválili 2 000 eur.
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Za mnohé roky sa v klube vystriedali viacerí
učitelia, medzi nestorov patrí Ivan Dzuriš,
ktorý dlhé obdobie ŠŠK JAK viedol. V súčasnosti sa o skvelú reprezentáciu starajú učitelia Zoran Kollarovič a Andrej Pečeňuk.
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Mladý Bardejovčan to dotiahol od rieky
Topľa až do zámoria. Jeho cieľom je
dostať sa do niektorej z univerzitných
súťaží.
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ČO MI ŠPORT DAL A PREČO JE STÁLE DÔLEŽITÝ
Šport mi dal veľa. Nebol to len fyzický pohyb
a výhody z toho vyplývajúce. V detstve som
hral basketbal. Bol som súčasťou tímu. Priateľstvá, ktoré som v tom období nadviazal,
trvajú dodnes a sú jednými z najsilnejších.

Šport dokáže dať zdravému vývinu jednotlivca v rannom veku veľa. Všimol som si, že
individuálne športy formujú ľudí o čosi ináč,
ako tímové športy. Ak ste bežec, viete, že váš
úspech záleží len na vás a na nikom inom.
V tíme je to trochu inak. Súhra jednotlivých individualít a kolegiálny prístup má veľký vplyv
na celkový výsledok.

Byť súčasťou tímu zaväzovalo. Navzájom
sme sa povzbudzovali k lepším výkonom,
dodávali si energiu, učili sa sebadisciplíne.
Uvedomovali sme si, že existuje viac, ako
len osobný úspech. Ten spoločný tešil viac.
Spoločné víťazstva boli cennejšie ako individuálny úspech jednotlivca v tíme.

Kedysi a dnes

Rodičia a šport
Po rokoch som sa ocitol aj na druhej strane
rovnice, ako asistent trénera basketbalového
tímu mojej dcéry. Jedna sa o basketbalové
družstvo v Kanade.
Neviem, ako je to v súčasnosti na Slovensku,
ale v Kanade sú rodičia detí takmer súčasťou
tímu. Rodičia znášajú celé náklady na šport
dieťaťa. Neexistuje hromadná doprava autobusom pre celý tím. Každý rodič je zodpovedný za dopravu svojho dieťaťa na turnaj.
To zároveň znamená, že rodičia ostávajú ako
verní fanúšikovia svojich detí aj počas zápasov. Nedávno bolo v správach, že sa rodičia
z opačných tímov na hokejovom turnaji napadli nielen slovne, ale aj fyzicky, takmer ako
dokonalí fanúšikovia.

foto: red

| Milo Olejár
medzi túžbou vyhrávať za každú cenu a hrať
len pre potešenie sa nachádza len veľmi ťažko
a často je predmetom sporov medzi rodičmi
a trénerom, ale aj rodičmi navzájom. Ide
o hrací čas detí na nižšej úrovni zručností.
Som toho názoru, že deti nie len v rannom
veku, ale aj v o čosi vyšších vekových kategóriách majú dostávať rovnakú príležitosť
a približne rovnaký hrací čas pre ich zdravý
psychický aj fyzický rozvoj.

Práve psychika a sebavedomie hráčov hrá
obrovskú úlohu v jednotlivých zápasoch a to
Tréner je zvyčajne rodič, dobrovoľník bez fi- nie len v športe, ale aj v živote. Práve šport
nančnej náhrady. Filozofia trénera je dôležitý nás dokáže týmto spôsobom lepšie pripraviť
aspekt v celkovej dynamike družstva. Balanc aj na niektoré životné situácie.

Počas socializmu sme mali prístup k športu
bezplatne a každý kto mal záujem, nebol limitovaný finančnou náročnosťou jednotlivých športov. Socializmus je dávno preč, ale
potreba športu pre zdravý vývin jednotlivca
v rannom veku tu ostáva.
Preto musí byť šport na jednom z prvých
miest priorít samosprávy. Hovoríme samozrejme o mládežníckom športe a nie o
vrcholovom športe, ktorý je skôr pre zábavu
fanúšikov a nemá nič spoločné s potrebou
zdravého vývoja mládeže. Preto by tento
druh športu dospelých mal byť financovaný
výhradne zo súkromných zdrojov.
Vďaka rodičom, trénerom, ktorí venujú svoje
zdroje, voľný čas a energiu pre zdravý rozvoj
nie len svojich, ale všetkých detí v jednotlivých
športových družstvách a kluboch v Bardejove.
Vďaka každému podnikateľovi v Bardejove,
ktorí sponzoruje činnosť mládežníckeho klubu. Ak takí sú, mali by byť na seba hrdí, všetci
by sme mali byť na nich hrdí.
(M. Olejár)

JEDINEČNÝ ZÁŽITOK: MLADÍ HOKEJISTI POD HOLÝM NEBOM

sia sa duel šiestakov skončil nerozhodne 4:4
a piataci z Bardejova prehrali najtesnejším
rozdielom 3:4.
„Bolo to také špecifické, slnko nám svieti do
očí. Sme sa pýtali aj brankárov, že ako vidia
ten puk. Hovorili, že nevidia skoro nič, ale ja si
myslím, že pre tých chlapcov je to veľký zážitok, lebo na otvorenom štadióne si myslím,
že niektorí nehrali a ani netrénovali,“ povedal
tréner žiakov Vladimír Mojdis a pokračoval.

foto: red

| Radosť detí z prírodného klziska bola obrovská, pred rodičmi sa chceli ukázať
Pokračovanie z úvodnej strany

ľadového hokeja, prezidentovi klubu Mládež
HC 46 Bardejov Tomášovi Ivanovi a HokejoOrganizácia takýchto dvoch prvoligových due- vému klubu Svidnícki vlci, s ktorými postupne
lov sa nerodila ľahko, poďakovanie preto patrí klub od rieky Topľa nadväzuje spoluprácu.
predstaviteľom východoslovenského zväzu V príjemnom prostredí za ideálneho poča-
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„Príprava počas celého týždňa bola taká, že
chlapci do jedného chodili na tréningy a tak
ako trénovali teraz som ich nevidel počas celej
sezóny, lebo každý sa tešil, každý chcel tu ísť.
Dúfam, že si zahrali a odnesú si z toho len dobré spomienky a krásne zážitky.“
(red)

VIDEOREPORTÁŽ
Z WINTER CLASSIC
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK

ahojbardejov.sk

FUTBALISTKY PRED JARNOU ČASŤOU
S NAJVYŠŠÍMI AMBÍCIAMI
Už tento štvrtok (21.3.2019) úvodným semifinálovým zápasom Slovenského pohára
odštartujú jarnú časť prvej ligy futbalistky
Partizána Bardejov. Najúspešnejší športový kolektív v okrese Bardejov sa počas
zimy pripravoval v domácich podmienkach,
družstvo sa posilnilo tromi hráčkami, ktoré
by mali byť v odvetnej časti posilami tímu.
Úvodná polovica sezóny sa Bardejovčankám
vydarila. Z deviatich duelov Partizánky zakopli
iba raz, v Nitre remizovali 0:0. Šlágrom celej
jesennej časti bol domáci zápas ôsmeho kola
proti Slovanu Bratislava, ktorý zverenkyne
trénera Ľubomíra Čekana zvládli, keď vyhrali
2:1. Zimovali tak na prvom mieste, bod pred
družstvom z hlavného mesta.
„Zimná príprava odštartovala ôsmeho
januára a prebiehala klasickým spôsobom,
tak, ako každý rok. Absolvovali sme týždenné
kondičné sústredenie. Odohrali sme množstvo prípravných zápasov, hrali sme aj proti
chlapcom. Verím, že to dievčatám pomohlo.
Niektoré dievčatá mali aj zdravotné problémy,

foto: red

| Počas zimy nechýbala kondičná príprava. Na fotke Bardejovčanka Alexandra Tejová
príležitosť dostali aj mladšie hráčky,“ popísal ci marca klub angažoval dve hráčky z Čiernej
priebeh prípravy tréner Čekan.
Hory - Jovanu Zlatičanin a Jadranku Pavićević.
Družstvo z Bardejova na začiatku prípravy Pri A družstve žien si miestenku vybojovala aj
posilnila talentovaná Kristína Tipulová, ktorá Henrieta Vaľušová, ktorá doposiaľ hrávala za
na Horný Šariš zamierila z Prievidze. V polovi- dorastenky.
(red)

V AREÁLI ZŠ NA KOMENSKÉHO ULICI
VYRASTIE NOVÁ TARTANOVÁ ROVINKA
ŠKOLA JU POSTAVÍ Z VLASTNÝCH PEŇAZÍ, STÁŤ BUDE 50 TISÍC EUR
cez prekážky, šprint a rôzne ďalšie disciplíny. Mesto sa snaží nájsť prostriedky, aby
sa zrekonštruovala 250 metrová dráha, ale
momentálne to nie je a preto robíme rovinku,
aby sme mali aspoň niečo,“ prezradil riaditeľ
ZŠ na Komenského ulici v Bardejove Ján Mika.
„Máme záujem, aby deti športovali, aby
preferovali zdravý životný štýl, aby sa hýbali
a my by sme im na to mali a chceli vytvoriť
podmienky,“ pokračoval Mika.

foto: red

| Na tomto mieste budú žiaci športovať na štyroch nových tartanových dráhach
Najlepšia atletická škola na Slovensku sa
pustila do rekonštrukcie bývalej bežeckej
rovinky. Financie si škola pozháňala
zo zbierok a z darov. Práce odštartovali
v novembri.

bardejovízie.sk

„Dokončená by mala byť štvordráhová tartanová rovinka v dĺžke 125 metrov a na konci
by mal byť sektor na skok do výšky o žrdi.
Ukončenie prác sa plánuje na koniec apríla. Budeme môcť pretekať na 110 metrov

ŠPORT V BARDEJOVE

„Mesto si zobralo do hlavy 400 metrovú
dráhu, lebo to sľúbilo atlétom. Ale pýtam sa,
kde to urobí? Nie je na to žiadny pozemok.
Aj keď tu bolo vedenie zväzu, vraveli sme, že
stačí 250 metrová dráha. Základne majú byť
na školách. Až potom sa môžeme rozprávať
o 400 metrovej dráhe. V iných mestách sa dá
postaviť viacero dráh, v Bardejove ani jedna,“ pridal Zoran Kollarovič, skúsený atletický
tréner. Vybudovanie takejto rovinky bude
školu stáť približne 50 tisíc eur. Škoda, že
finančné prostriedky nevie poskytnúť bardejovská radnica.
(red)
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BASKETBALISTKY V NADSTAVBE STRIEDAVO
Basketbalová súťaž spojenej prvej ligy
žien a junioriek je už vo svojej druhej
polovici, kde sa hrá v dvoch skupinách
o prvé až ôsme miesto a o deviate až
osemnáste miesto. BKM Bardejov hrá
v druhej skupine, doposiaľ v nej ženy
odohrali štyri zápasy s bilanciou dvoch
výhier a dvoch prehier.
V Trnave Bardejovčanky prehrali 54:77,
v Myjave zvíťazili 56:53, doma porazili Žilinu-Budatín 49:47 a na Slovane prehrali
40:66. V nekompletnej tabuľke figurujú na
piatom mieste v skupine, čo je v celkovom
hodnotení trináste miesto z pôvodne
devätnástich účastníkov.
Družstvo trápia zranenia
„Táto sezóna je z môjho pohľadu asi
najťažšia za obdobie môjho pôsobenia pri
družstve. Pred jej začiatkom nám odišli
niektoré dievčatá na vysoké školy, niektoré
skončili s basketbalom úplne. Na súpiske
máme 12 hráčok, pričom asi len raz sme
sa zišli na zápase kompletne. Už od začiatku sezóny nás prenasledujú zranenia
a choroby,“ uviedol tréner BKM Pavol Pekár
a pokračoval.
„Dlhodobo nám chýbala Mirka Pekárová,
ktorá si v druhom zápase sezóny zranila ľavý členok a prakticky vynechala celú základnú časť. A čo je horšie, po
začatí tréningu sa jej zranenie obnovilo.
Ďalej nám chýbala aj Lívia Pekárová pre
problémy s nohou, Andrea Kuhajdíková
vynechala zápasy po zranení ruky. Skoro
neustále niekto chýbal z dôvodu choroby.
Na niektoré zápasy sme vycestovali len
v počte šesť hráčok. Úzka lavička je náš
najväčší problém. Mladšie hráčky ešte nedosahujú takú výkonnosť, aby pri ich nasadení do zápasu úplne alebo aspoň na 90
percent nahradili staršie dievčatá.“

foto: red

| Ženy bojujú v nadstavbe. S loptou opora BKM Bardejov Martina Ratvajská
„Vyzdvihnúť musím výkony Maťky Ratvajskej, na ktorej dlhú dobu stála celá
hra na rozohrávke (jedna z najlepších
v hodnotení asistencií v celej súťaži vôbec),
Vanesu Puzderovú a Sarrah Čupovú za
veľké zlepšenie podkošovej hry a doskakovanie. Obom patrí miesto v top 20 doskakujúcich hráčok celej súťaže,“ pokračoval
Pekár.
Stále je však na čom pracovať. Potrebné
je zlepšenie na zakončení pod košom, na
rýchlosti i na agresivite a samozrejme aj na
zakončovaní a streľbe.
Mesto namiesto kultúrneho
využíva športovisko

stánku

„Veľké problémy máme aj s trénovaním.
Od obdobia pred Vianocami nemáme
prakticky jeden týždeň, kde by sme nemali vynechaný aspoň jeden tréning. Veľké
množstvo kultúrnych podujatí, akadémií,
koncertov a mítingov, ktoré sa uskutočňujú v športovej hale, nám nepomáha,“ vyzdvihol aktuálny problém P. Pekár, s čím sa
Aj napriek týmto problémom odohra- stretávajú aj iní športovci, ktorí trénujú v
li Bardejovčanky veľa dobrých zápasov, hale. Veď aj pred najbližším zápasom proktoré prehrali iba o niekoľko bodov.
ti Myjave nastala rovnaká situácia. „Zápas
bol preložený do telocvične ŠH z dôvodu

CHILL GAME CENTRUM V BARDEJOVE

konania Galavečera ocenených, aj keď
termín zápasu sme mali rezervovaný už
od začiatku roka. Ani neviem, za čo majú
byť oceňovaní. Asi nikto z kompetentných nebol skontrolovať, aké podmienky
sú v telocvični. Palubovka je nevyhovujúca pre zápas, na niektorých miestach je
už tak rozbitá, že lopta sa pri driblingu ani
neodrazí od zeme, niekde dokonca parkety
vypadávajú a čo je najhoršie a najnebezpečnejšie, palubovka je hrozne klzká. Hrozí
tam nebezpečenstvo zranenia. Takéto
podmienky nie sú hodné zápasu prvej ligy,“
povedal tréner žien.
No aj napriek všetkým týmto problémom
chcú uspieť vo zvyšných zápasoch. Bude to
ťažké, ale nie nereálne.
„Už momentálne v klube začíname
premýšľať nad budúcou sezónou. Musíme
veľmi zodpovedne zvážiť všetky naše
možnosti a na základe výsledkov a personálneho obsadenia zvážiť všetky kategórie, v ktorých budeme na budúcu sezónu
účinkovať,“ dodal na záver. Najbližšie sa
dievčatá predstavia doma, keď 23.3.
privítajú Myjavu a o deň neskôr sa stretnú
s Trnavou.
(red)

Chill Game Centrum, Pod Papierňou progaming, cybersport) je súťažné hranie
33/06, je prvé oficiálne E-sport centrum počítačových hier ako profesionálneho
v Bardejove.
športu.”

navštevujú a budú naše mesto Bardejov
reprezentovať na Majstrovstvách Slovenska v Bratislave 17-19.5.2019.

E-sport v našom centre je realizovaný
formou zručnosti v elektronických športoch, ktorých hlavným účelom je súťažiť,
rekreovať sa, hrať pre vlastné potešenie,
pre dosiahnutie dokonalosti, pre vývoj
zručnosti alebo pre akúkoľvek kombináciu týchto cieľov. “Elektronický šport
(iné názvy: e-sport, professional gaming,

Okrem týchto stabilných hier sa u nás
aj teraz dajú zahrať a vyskúšať iné hry
ako napríklad FORTNITE na pravidelnom
piatkovom turnaji, TEKKEN, CS:GO a ďalších
asi 25 titulov na voľné hranie. Do centra
môže prísť trénovať každý a zúčastniť sa
našich turnajov úplne zadarmo.
(red)
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Po dobu štyroch mesiacov pôsobenia už
naše centrum navštívilo cez 150 hráčov
z Poľska a Slovenska.
Momentálne Chill Game centrum má dva
tímy po štyroch reprezentantoch z dvoch
diciplín a to NHL 19 a FIFA 19. Títo hráči sú
najlepší zo 151 hráčov, ktorí naše centrum

ŠPORT V BARDEJOVE
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POSLANCI SCHVÁLILI
ŠPORTOVÝM KLUBOM 34 000 EUR
Na poslednom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bardejove poslanci schválili
aj upravené rozdelenie dotácií pre športové
kluby v meste.

2 000 eur a pre 8 mládežníckych hokejových
družstiev Mládež HC 46 schválili 2 200 eur.

000 eur. Je to 0,57% z cca 14 miliónového
rozpočtu mesta Svidník.

Kluby žiadali 311 tisíc eur

Najviac dotácií paradoxne schválili ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves a to 7 000
eur na činnosť ich dvoch mládežníckych
futbalových družstiev. Zaujímavá je aj dotácia pre TJ Slovan Dlhá Lúka - futbalový klub
vo výške 6 500 eur.

Spolu schválili 34 000 eur na činnosť športových klubov a ich podujatia. Je to len 0,12%
z 28 miliónového rozpočtu mesta Bardejov. Kluby však žiadali na svoju činnosť 311
000 eur. Mimochodom na zvýšený plat
a odvody primátora Bardejova je v rozpočte
vyčlenených 70 200 eur. Napríklad v susednom Svidníku na činnosť športových klubov
a ich podujatia v roku 2018 schválili cca 80

V Starej Ľubovni na činnosť športových
klubov a ich podujatia schválili cca 70 000
eur. Je to 0,54% z 13 miliónového rozpočtu
mesta Stará Ľubovňa.

Pre 13 mládežníckych futbalových družstiev ŠK Partizán Bardejov poslanci schválili

bardejovízie.sk

ŠPORT V BARDEJOVE

Aká je podpora zo strany mesta?
Je 34 000 eur na činnosť športových klubov
v Bardejove a ich podujatia veľa alebo málo?
(V. Novák)

ahojbardejov.sk | 5

ATLETIKA PATRÍ
K NAJPOPULÁRNEJŠÍM ŠPORTOM,
CHÝBA JEJ VŠAK VÄČŠIA PODPORA
Školský športový klub Jána Amosa
Komenského vznikol v roku 1992 a postupne sa vypracoval na jeden z najlepších
združení zameraných na športovo orientovanú mládež. Za mnohé roky sa v klube
vystriedali viacerí učitelia, medzi nestorov
patrí Ivan Dzuriš, ktorý dlhé obdobie ŠŠK
JAK viedol. V súčasnosti sa o skvelú reprezentáciu starajú učitelia Zoran Kollarovič
a Andrej Pečeňuk.
Žiaci športových tried sa zúčastňujú mnohých
atletických súťaží a skvelo reprezentujú
Základnú školu na Komenského ulici v Bardejove.
Na základe úspechov na súťažiach sa škola
stala už štyrikrát nositeľkou titulu Škola roka.
Aj v ostatnom období dosiahli žiaci mnohé
významné ocenenia.
„Na majstrovstvách Slovenska žiakov dosiahol Šimon Kovalčín druhé miesto v skoku
do výšky (180 cm). Družstvo starších žiakov skončilo na treťom mieste. Zastúpenie sme mali na atletickom sústredení
v Tatrách, kde bol aj Ján Volko. V Šamoríne sme
mali na súťaží takisto zastúpenie, kde družstvo našich dievčat vyhralo. Samuel Šima
sa v kategórii mladších žiakov stal majstrom
Slovenska v behu cez prekážky. Jana Knišová
bola takisto druhá. Jonáš Draganovský sa
stal halovým majstrom Slovenska v skoku
do výšky výkonom 173 cm a na prekážkach

skončil tretí,“ začal vymenovávať úspechy zďaleka nedajú porovnávať z inými klubmi.
tréner Zoran Kollarovič.
„Aj niektoré malé dedinky na Slovensku majú
Záujem o atletiku stúpa, veď atletický zväz veľké haly, rovinky, bežecké dráhy. Podpoje po futbalovom druhý najpočetnejší na ru majú aj od obcí. My sme jediné okresné
území Slovenska. Aj na halové súťaže sa robia mesto, ktoré nemá ani meter tartanu. My
výbery, keď každá disciplína má určitý počet sme jediný klub na Slovensku, najlepší klub,
účastníkov. Napriek tomu sa Bardejovčania v ktorom beháme po škvare. Žiadne iné šporpravidelne zúčastňujú na týchto súťažiach.
tové triedy na tom nie sú tak zle. Sme najlepší,
no podmienky máme najhoršie. Už si z nás aj
„Mnohí naši žiaci skončili do ôsmeho miesta, robia žarty na celom Slovensku,“ podotkol riačo je obrovský úspech. V našich ťažkých pod- diteľ školy Ján Mika.
mienkach je to úžasné, klobúk dole.“
„Takto sa naozaj nedá trénovať. Deti sú od
Zorganizovali súťaž v športovej hale
škvary celé čierne, špinu majú až za ušami.
Musíme ich posielať umývať sa, pokiaľ sa
V športovej hale sa prednedávnom us- umyjú, prejde aj polovica vyučovacej hodiny.
kutočnila atletická súťaž pre tretiakov a Je to nezdravé, nedá sa to udržiavať a čo je
štvrtákov, ktorej organizátorom bola práve vtipné, že sa škvara už ani nevyrába, a my ju
Základná škola na Komenského ulici v spo- stále máme,“ zamýšľa sa Kollarovič.
lupráci s ŠŠK JAK. Už štvrtý ročník prilákal
mnohých žiakov z okresu. ŠŠK navštevujú
nielen žiaci 1. ZŠ, ale aj iných škôl a na súťažiach reprezentujú práve tú svoju školu. “Máme majstrov Slovenska
V klube pôsobia aj viacerí stredoškoláci,
vo výške i majstrov Slovenska
ktorých rôzne atletické disciplíny bavia.
Na Slovensku najlepší, no podmienky majú
najhoršie

v prekážkach, no nemáme
kde trénovať. Musíme
improvizovať.”

V uplynulom školskom roku boli práve šporZORAN KOLLAROVIČ
tové triedy so zameraním na atletiku zo ZŠ
Komenského na Slovensku najlepšie. No
podmienky na trénovanie a na prípravu sa ani Materiálne sa zabezpečuje klub z vlastných a
školských finančných prostriedkov.
“Máme majstrov Slovenska vo výške a
majstrov Slovenska v prekážkach. V Bardejove zasadal Výkonný výbor Slovenského
atletického zväzu, ktorí videli, ako trénujeme
a keď sme vyhrali, tak nechápali, kde a v akých
podmienkach trénujeme. Beháme na chodbách, improvizujeme. Nemáme výškarský
sektor, bolo to životu nebezpečné. Čo by
bolo, ak by sme mali vytvorené podmienky?“
zamyslel sa skúsený tréner atletiky.
Práve zo ZŠ na Komenského ulici vyšli mnohí
známi športovci, ktorí sa uplatnili nielen
v Bardejove, ale aj v iných kluboch a športoch na Slovensku i v zahraničí (basketbal,
hádzaná, silový trojboj, tenis a iné).
(red)

VIAC SA O ŠŠK JAK BARDEJOV
DOČÍTATE
NA NAŠOM PORTÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK
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NAJLEPŠÍM ŠPORTOVCOM V BARDEJOVE
JE JANÍK VELGOS
Prešovský samosprávny kraj vyhlásil najúspešnejších športovcov a športové kolektívy za rok 2018. V desiatke
najlepších sa ocitol aj sedemnásťročný
Bardejovčan Ján Velgos (klub ŠK Family Bardejov), ktorý sa zaradil medzi
dospelými k top športovcom a zároveň
ako jediný zástupca Bardejova sa stal
najlepším športovcom Bardejova.

celkovým súčtom 930 kg svetový rekord
v silovom trojboji.

Študent Hotelovej akadémie Jána Andraščíka sa aj po minulé roky dostával do
záverečnej nominácie, no tentoraz ho jeho
výkony posunuli z kategórie najúspešnejších športovcov stredných škôl priamo
medzi ocenenú desiatku najlepších.

„Som veľmi rád, že som dosiahol takýto
veľký úspech. Najviac si z uplynulého roka
vážim titul Mr. Olympia v benchpresse. Uplynulý rok bol úspešný, verím, že aj tento rok budem môcť hodnotiť pozitívne.
Chcel by som sa stať najsilnejším mužom
na svete. Bude tvrdo pracovať, aby sa mi to
podarilo,“ prezradil Janík Velgos.
(red)

Výkon 345 kg v tlaku na lavičke mu vyniesol nielen svetový rekord v tejto disciplíne, ale zaradil ho aj na čelo svetových
tabuliek všetkých medzinárodných federácií na svete medzi dorastencami a juniormi do 23 rokov.

V minulom roku ako prvý Slovák vybojoval prvé miesto a výkonom 320 kg sa stal
držiteľom prestížneho titulu Mr. Olympia
benchpress v americkom Las Vegas medzi
mužmi a zároveň získal aj titul absolútneho víťaza bez rozdielu hmotnosti a veku
v open kategórii.

i Európy a rovnako štyrikrát už získal aj titul najsilnejší dorastenec na svete. Doteraz
prekonal 20 svetových, európskych a slovenských rekordov.

Vekom stále ešte dorastenec je po vlaňajšku už štvornásobným majstrom sveta

V minulom roku zlepšil výkonmi 360 kg
(drep), 320 kg (tlak) a 250 kg (mŕtvy ťah)

foto: JV

| Janík Velgos

VIDEOREPORTÁŽ A ČLÁNOK
O JANÍKOVI VELGOSOVI
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
A NA WEBE AHOJ BARDEJOV.SK

V BARDEJOVSKEJ NOVEJ VSI MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
lifikácii, ktorá sa koná dvakrát do roka. Kvalifikácie sa zúčastňujú družstvá z celého Slovenska, medzi sebou bojujú systémom doma
– vonku.
V Bardejove už po druhý raz
V Bardejove sa majstrovstvá uskutočnili po
druhýkrát. Celkovým víťazom sa stalo družstvo Power Dart Košice. Víťazi si z rúk poslanca MsZ za prímestskú časť Bardejovská
Nová Ves Pavla Goriščáka prevzali medaily i
víťazné poháre. František Mika z domáceho
Šípkarského klubu Garžoľ po skončení turnaja povedal.
„Prišlo množstvo ľudí, každý rok sa zvyšuje
záujem o šípky. Veríme, že to zvládneme aj
o rok. V Bardejovskej Novej Vsi sa všetkým
foto: red páči, je to tu pokope, pretekári boli spokojní.
| Hráči Šípkarského klubu Garžoľ a poslanec Pavol Goriščák, ktorý odmenil víťazov Momentálne na Slovensku patríme medzi
najlepších, čo sa organizácie týka. Domáci
V Bardejovskej Novej Vsi sa po roku znova slovenských steelových šípkach. Prví štyria klub skončil na piatom mieste.“
(red)
uskutočnili Majstrovstvá Slovenska druž- postupujú na najprestížnejší turnaj v šípkach
stiev v steelových šípkach a takisto aj Slo- na svete. Ide o turnaj jednotlivcov, hrať môžu
venský pohár. Organizátorom sa stal Slo- registrovaní i neregistrovaní hráči.
VIDEOREPORTÁŽ
venský šípkarský zväz a zastúpenie mal aj
Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA
Bardejov.
Z celého Slovenska
Slovenský pohár sa koná štyri krát do roka.
Hralo sa o umiestnenie v celkovom rebríčku
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Na Majstrovstvá sveta družstiev postupuje
osem celkov, ktoré si účasť vybojovali v kva-
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RECEPT | F & M CATERING

Krémovo-cviklové rizoto
F&M Catering

5 porcie

INGREDIENCIE
• čerstvá cvikla 500 g
• olivový olej 2-4 pl lyžice
• cibuľa 1 ks nakrájaná na drobno
• ryža guľatozrná 400g (pre labužníkov
kvalitná, talianská)
• biele víno 100 ml
• horúci zeleninový vývar 300 ml
• strúhaný parmezán
• pravé maslo 2 pl lyžice
• čierne korenie a soľ
• smotana 33% - 200 ml

SAMUEL RYCHVALSKÝ
ZAMIERIL Z BARDEJOVA
DO KANADY

POSTUP PRÍPRAVY
1. Rozohrejte panvicu s olivovým olejom
na jemnom plameni.
2. Na oleji „osmahnite“ nadrobno nakrájanú cibuľku, následne prilejte vínko nech
sa vyparí alkohol. Potom pridajte ryžu,
hrubšie nakrájanú cviklu, korenie a soľ.
3. Podlievajte vývarom a šťavou z cvikly
a pripravujte ako klasické rizoto.
4. Klasické a pravé talianske rizoto je
o stálom miešaní a podlievaní horúcim
vývarom, aby neustále prebiehal proces
varenia. Samozrejme je dôležitý aj výber
správnej a kvalitnej ryže.
5. Posledných 5 minút, keď vám už ryža
mäkne pridajte smotanu 33%, parmezán
a maslo. Zamaslujte do krémova.
6. Rizoto podávajte ihneď po jeho
dokončení, pretože časom stratí krémovosť a stuhne.
7. Servírujte v hlbokom tanieri, dozdobte
parmezánom a čerstvými bylinkami.

Dobrú chuť Vám praje
šéfkuchár reštaurácie
F&M Catering - Ladislav Staroň

bardejovízie.sk

foto: SR

| Samuel Rychvalský na sebe tvrdo pracuje, prvé výsledky sa už dostavili
Osemnásťročný hokejista Samuel Rychvalský sa narodil v Bardejove, ako
šesťročný začal hrať hokej v prípravke
a na prahu dospelosti si obliekol dres
juniorského kanadského tímu South
Muskoka Shield.

hrá veľmi dobre. Nakoľko naše mužstvo
vypadlo v prvom kole play-off, vrátil som
sa na Slovensko, keďže v tomto školskom
roku maturujem,“ pokračuje Samo.

Kanadský štýl hokeja sa v značnej miere
odlišuje od toho slovenského, i keď život
Bardejovčan Samuel Rychvalský to do- je podobný.
tiahol od rieky Topľa až do zámoria. Jeho
cieľom je dostať sa do niektorej z univer- „V Kanade ľudia žijú hokejom. Každý hokezitných súťaží. Hokejovo vyrastal v Barde- jový zápas je sviatkom. No život je podobjove, neskôr pôsobil v Skalici a v Spišskej ný ako na Slovensku. Najväčším rozdieNovej Vsi, odkiaľ zamieril až do Kanady.
lom je veľká zima na druhej strane sveta
i množstvo snehu. Hokej je v zámorí oveľa
„K hokeju som sa dostal ako šesťročný, keď rýchlejší a tvrdší. Každý sa tam môže svoma rodičia po prvý raz priviedli na zimný jou tvrdou prácou presadiť. Mne takýštadión. Už v tomto veku ma korčuľovanie to štýl vyhovuje,“ dodáva S. Rychvalský,
veľmi bavilo. Začínal som ako útočník a na ktorého cieľom je v najbližšom období sa
tejto pozícii hrám dodnes. Mojim prvým zúčastniť tryoutu do vyšších juniorských
trénerom bol pán Česelka. Začínal som súťaží v Severnej Amerike (NAHL) a dostať
v prípravke, v Bardejove som prešiel všet- sa do niektorých z univerzitných súťaží.
kými žiackymi kategóriami,“ hovorí o svojich začiatkom maturant na bardejovskom
gymnáziu.
Prezident klubu Mládež HC 46 Bardejov
Tomáš Ivan je na Samuela pyšný.
Z Horného Šariša nasledoval presun do
Skalice, kde pravidelne nastupoval v ka- „Sama som trénoval od piateho ročníka.
detskej kategórii. Odtiaľ zamieril znova na Už vtedy vedel veľmi dobre korčuľovať,
východ Slovenska, v Spišskej Novej Vsi si v produktivite stále patril k najlepším,
vybojoval miesto v extraligovom doraste. bol veľmi hokejový, vedel sa na ľade poSamuel patril k najlepším hráčom v tíme hybovať podľa hry. Jediné, čo ho troa odmenou mu bol presun do Kanady, kde chu limitovalo, bola jeho výška. Samo už
momentálne pôsobí v juniorskej súťaži v mladom veku bol ctižiadostivý, stále
GMHL, v tíme South Muskoka Shield.
veľmi prežíval zápasy, neraz si aj poplakal,
keď sme prehrali,“ prezrádza o S. Ry„Zúčastnil som sa tryoutu, na ktorom bol chvalskom jeho bývalý tréner Tomáš Ivan
aj manažér tímu South Muskoka Shield. a dodáva, že mu v zámorí drží palce.
Vybral si ma do tímu, v ktorom sa mi
(red)

RECEPT/ŠPORT V BARDEJOVE

ahojbardejov.sk | 9

KALENDÁR
UDALOSTÍ
VEĽKONOČNÉ
TVORIVÉ DIELNE
PRE DOSPELÝCH MAĽOVANIE KRASLÍC
VOSKOM
HOS a PSK pozývajú do Dielní ľudových remesiel, začiatok je naplánovaný na 15.00
hod. Prihlásiť sa môžete na
čísle 0903 251 629.

DEŇ OTVORENÝCH
DVERÍ ZŠ S MŠ POD
VINBARGOM
Deň otvorených dverí bude
od 8.00 hod 15.30 hod.
Sprístupnené budú triedy
a učebne prvého a druhého
stupňa, chýbať nebude
prehliadka školy. Slávnostný
zápis detí do prvého ročníka
bude 4.4.2019 o 16.00 hod.

WORKSHOP NA
ZÍSKANIE FINANČNEJ
GRAMOTNOSTI
Hotelová akadémia pozýva
deviatakov na workshop,
ktorý sa uskutoční v priestoroch Hotelovej akadémie.

MAR

20

MAR

21

MAR

21

GALAVEČER
OCENENÝCH 2019
V športovej hale sa uskutoční Galavečer ocenených,
vystúpi FS Čerhovčan
i Cigánski diabli. Ocenení
budú najlepší športovci
a športové kolektívy.
Začiatok o 18.00 hod.

MAR

23

HUDOBNÝ VEČER
DOBRÁ KAPELA SO
SKUPINOU PERLA
Hornošarišské osvetové
stredisko a Prešovský samosprávny kraj vás pozývajú
na hudobný večer Dobrá
kapela. Hosťom večera bude
gospelová hudobná skupina
Perla (Liptovský Hrádok).
Začiatok je o 18.00 hod,
podujatie sa uskutoční v
štúdiu HOS na Rhodyho ulici
v Bardejove. Vstup zadarmo.

MAR

23

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK
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HOKEJISTI ZAŽILI ÚSPEŠNÚ SEZÓNU

foto: archív klubu

| Bardejovčania sa po sezóne tešili zo zisku bronzu
Hokejisti HK Bardejov majú za sebou
najúspešnejšiu sezónu v krátkej histórii klubu. V základnej časti odohrali štrnásť duelov s konečnou bilanciou desať výhier a štyri
prehry. V tabuľke sa umiestnili na bronzovej
priečke.

hlavne skúsený Peter Bartoš a Marcel Pavlovský, ale aj Ladislav Poláček či Martin Palko.

siaci august, tesne pred samotným vykorčuľovaním na ľadovú plochu.

Hokejisti napokon získali tretie miesto, čo je
najväčší úspech v krátkej histórii klubu.

V semifinále play-off Bardejov vyradil Gelnicu
a vo finále podľahol Rimavskej Sobote po tesnom boji 1:2 na zápasy. V boji o tretie miesto
HK Bardejov porazil Púchov 2:0 na zápasy.

“Ak by nám niekto na začiatku
sezóny vravel, že budeme hrať
o medaily, tak by málokto tomu
veril.”

“Družstvo mužov plánujeme do ligy prihlásiť
aj na nasledujúcu sezónu, chceme v meste
udržať mužský hokej. Všetko však bude
záležať od toho, koľko financií sa nám podarí
zohnať, aby sme mohli v novej sezóne fungovať a od toho sa bude samozrejme odvíjať aj samotné vyskladanie mužstva. K seniorskému mužstvu sa v tejto sezóne pripojili
aj domáci odchovanci (Hmelár, Duračinský,
Panóc), a do tréningového procesu, ako aj do
samotného priebehu majstrovských zápasov
zasiahli aj ďalší odchovanci, ktorí vekovo patria do juniorskej kategórie (Mokroluský, Sekerčák, Kosár, Horňák).

„Na začiatku sezóny došlo k zmene trénera,
keď Jána Vodilu nahradil náš bývalý hráč
DAVID VŠETEČKA
David Všetečka. Svojej trénerskej úlohy sa
zhostil a bolo to vidieť aj na výsledkoch počas
sezóny,“ uviedol na začiatok viceprezident „Je to veľký úspech. Ak by nám niekto na
klubu Jozef Talár.
začiatku sezóny vravel, že budeme hrať o
medaily, tak by málokto tomu veril. Vytvorila
„Po prvom prehratom zápase s Rimavskou sa výborná partia a išli sme si za svojím. Na
Sobotou sme získali viacerých hráčov, ktorí hráčov som hrdý,“ povedal tréner Bardejova
posilnili náš káder a hneď na to sme vyhra- David Všetečka.
li v Sabinove. To nás nakoplo a začali sme
vyhrávať. Cestu na štadión si postupne na- Letná príprava
chádzalo čoraz viac ľudí a verím, že ich naša
hra potešila,“ pokračoval generálny manažér Letnú prípravu absolvujú hokejisti prevažne
klubu Vladimír Ducár.
individuálne. Stretnúť by sa mali až v me-

Tento trend by sme chceli udržať a aj v tomto
roku by mali z dorasteneckého mužstva do
tejto kategórie prejsť viacerí odchovanci, ktorí
by sa mohli zapojiť do tréningového procesu
seniorského mužstva, avšak nevieme povedať, koľko ich bude. Mnohí odchádzajú po
skončení strednej školy študovať na vysoké
školy, resp. za prácou do zahraničia,“ dodal J.
Talár.
(red)

Po sérii víťazstiev sa Bardejov dostal na čelo
tabuľky a stal sa jedným z ašpirantov na
víťazstvo v druhej lige.

FINÁLE LYŽIARSKEJ LIGY

„Hralo sa dobre a aj ohlasy ľudí boli pozitívne.
Zlom však nastal opäť v zápase s R. Sobotou,
keď sme prehrali a dostali sme sa na druhé
miesto. No hra bola veľmi dobrá, kompaktná,
dalo sa na to pozerať,“ vyzdvihol Talár.

Záverečným
kolom
Východoslovenskej
lyžiarskej ligy ukončili tohtoročnú sezónu
zjazdoví lyžiari Lyžiarskeho klubu ŠTART
BARDEJOV. Pretekalo sa v disciplíne obrovský
slalom a po tomto kole nasledovalo aj
záverečné vyhodnotenie.

Starší predžiaci: Marek Blažejčík 14. miesto,
88 bodov, Jakub Štaffen 20. miesto, 65 bodov
Mladšie žiačky: Stanislava Gurská 16. miesto,
90 bodov

Juniori: Ján Gurský 13. miesto, 69 bodov
S celou základnou časťou bolo vedenie klu- Pretekári bardejovského klubu:
bu spokojné, aj keď sa napokon prvé miesto
Juniorky: Terézia Kravcová 2. miesto 360
nepodarilo uhrať. Druhá liga sa aj tento rok Superbaby: Sárka Šimcová, Ninka Jurčišinová bodov, Viktória Blažejčíková 8. miesto
kvalitatívne posunula a mnohé zápasy mali a Oliver Štaffen bez umiestnenia
157 bodov
prvoligovú úroveň.
(T. Kravec)
Mladší predžiaci: Marko Jurčišin 10. miesto,
Pomohli aj hráči, ktorí pribudli do tímu - 113 bodov
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FINANCOVANIE ŠPORTU V BARDEJOVE

Mesto Bardejov každoročne podporuje Zaujímavosťou je aj to, že na prevádzku
šport vyčlenením finančných prostried- letného kúpaliska nie sú vyčlenené žiadne
kov z rozpočtu mesta. Za posledných prostriedky z rozpočtu mesta.
10 rokov sú priemerné výdavky na šport
šesť percent z rozpočtu mesta, vo výške
“Najviac eur pôjde na
1 536 836 eur.
Pre rok 2019 poslanci v rozpočte mesta schválili na šport 1 680 764 eur. Je to
výrazný nárast výdavkov o 5,8% oproti roku 2018, kde bolo rozpočtovaných
1 588 736 eur. Tento nárast výdavkov
je zapríčinený splátkou úveru na rekonštrukciu nábrežia rieky Topľa.
Pozrime sa teraz spoločne, kde presne majú poputovať peniaze určené na
šport. Najviac eur pôjde na financovanie
prevádzky mestských športovísk. V rozpočte mesta je na to vyčlenených 763 460
eur, ale po započítaní sumy 210 000 eur
na prevádzku futbalového štadióna, ktorá
je skrytá v položke organizovaný šport dostaneme skutočnú reálnu sumu 973 460
eur.

financovanie prevádzky
mestských športovísk. Na
kúpalisko peniaze nie sú
vyčlenené.”

VLADISLAV NOVÁK

Na výstavbu nových športovísk je
vyčlenených 74 100 eur. Ide najmä o nové
cyklotrasy v sume 71 700 eur.
Percentuálne sa výrazne zvýšila suma na
súťaže a iné aktivity. Naplánovaných je 24
200 eur oproti 9 800 eur v roku 2018. Tieto financie sú určené pre podujatia a akcie
Oddelenia školstva a telesnej kultúry - deň
učiteľov, MDD, deň prváka, mestská športová olympiáda, cyklistické preteky okolo
Slovenka.
A nakoniec je tu položka dotácie externým
subjektom, teda športovým klubom. Oficiálne je pre nich vyčlenených 244 000 eur,
no po odrátaní 210 000 eur na prevádzku futbalového štadióna im ostane len
34 000 eur. Je to 0,12% z 28 miliónového
rozpočtu mesta Bardejov.

Ďalej nasledujú splátky úverov vo výške
575 004 eur. Je to uhrádzanie splátok istiny úveru na zimný štadión v prekladanej
výške 335 004 eur a dodávateľského
úveru na rekonštrukciu Mestského areálu
oddychu “Nábrežie rieky Topľa” v odhadovanej výške 240 000 eur.
V tabuľke si môžete pozrieť výdavky na
šport v Bardejove za posledných 10 rokov.
Tento úver bude mesto splácať 10 rokov
v celkovej sume 2 400 000 eur.
(V. Novák)

VOLLEY ELITE ACADEMY
VOLLEY ELITE ACADEMY, o.z. je mladý
športový klub, ktorý v historickom meste
Bardejov začal na báze dobrovoľnosti vykonávať svoju športovú činnosť
so zameraním na dievčenský volejbal.
Poslaním je zabezpečovanie prípravy a
účasti športového klubu v slovenských
športových súťažiach vo volejbale žien
(dievčat) ako aj na medzinárodných športových súťažiach s osobitným dôrazom na
podporu a rozvoj volejbalu detí a mládeže.

12 | bardejovízie.sk

Začali sme v roku 2014 s jednou vekovou V ročníku 2019/2020 plánujeme prikategóriou, a to 6-kový mladšie žiačky.
hlásiť dievčatá ešte do kategórie 3-kový
mladšie žiačky.
Klub mal vtedy 15 členov, z toho 5 zakladajúcich členov. V súčasnej dobe Našim cieľom je účasť žien v súťaži I. lige
je v klube registrovaných 10 zaklada- ženy SVF, taktiež nadviazať spoluprácu
júcich členov a 57 individuálnych členov. s niektorou základnou školou, ktorá by
V súťažnom ročníku 2018/2019 sme do bola ochotná vytvoriť „športovú triedu“
súťaže prihlásili 4 vekové kategórie a to: so zameraním na volejbal dievčat.
4-kový mladšie žiačky
6-kový mladšie žiačky
Ešte viac zviditeľniť a spopularizovať
6-kový staršie žiačky
dievčenský volejbal.
(J. Kurtiš)
II. liga ženy
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BEAUTY STUDIO V BARDEJOVSKÝCH
KÚPEĽOCH S NOVINKAMI, NAJLEPŠIA
STAROSTLIVOSŤ PRE VAŠE TELO
DVERE SÚ OTVORENÉ PRE VŠETKÝCH BARDEJOVČANOV
Bardejovské Kúpele okrem minerálnych
prameňov a ideálneho miesta na liečbu
a oddych ponúkajú aj množstvo ďalších
atraktívnych služieb. Jednou z nich je nie
tak dávno otvorené Beauty studio, ktoré
sa nachádza na prvom poschodí známeho hotela Ozón. Dvere má otvorené nielen
pre kúpeľných hostí, ale aj pre širokú verejnosť.
Moderné prístroje a skúsené pracovníčky
zaručia to najlepšie, čo si ženy a muži môžu
v oblasti starostlivosti o svoje telo želať.
V ponuke sú rôzne telové ošetrenia či
kozmetické kúry zamerané na hydratáciu
pleti, na rozjasnenie a spevnenie pleti, ako
aj omladenie zrelej pleti. Beauty studio
v Bardejovských Kúpeľoch spolupracuje
s francúzskou značkou Institut Esthederm
Paris, ktorá patrí k najlepším na trhu.
„Súčasťou každého jedného ošetrenia je
čistenie, masáž, prípadne oxypeeling. Počas
masky sa robí masáž rúk, čo je nezvyčajné
väčšinou u kozmetík. Robíme taktiež telové
ošetrenia touto kozmetikou, pri ktorých sa
robí peeling. Buď sa robí zoštihľujúce alebo
uvoľňujúce, relaxačné ošetrenie,“ prezradila
Zuzana Soušková z Beauty studia.

foto: archív

| V ponuke je aj liečba a odstraňovanie cievok
„Prístroj IPL, ktorým sa robí fotoomladenie, korekcia cievok, fotoepilácia a máme aj
prístroj na rádiofrekvenciu, ktorý sa využíva
na tvarové ošetrenia a tiež aj na telové ošetrenia.

Okrem toho máme aj možnosti využitia prístrojov pre telovú kozmetiku alebo
pre telové ošetrenia a to je prístroj na kaOkrem kozmetických ošetrení Beauty studio vitáciu, na lymfodrenáž,“ pokračovala vedúca
ponúka zaujímavé prístrojové ošetrenia.
prevádzkového odboru Miriam Hudáková.

Ponuka prístrojových ošetrení je naozaj
široká: rádiofrekvenčné ošetrenie je určené
na tvorbu kolagénu a elastínu v pleti.
Využíva sa na aj na odburávanie tuku,
spevňovanie pokožky či lymfodrenáž.
Prístrojom IPL sa dajú jednoducho odstrániť
chĺpky, cievky či pigmentové škvrny.
„Ponúkame tiež lashlifting spolu s botoxom,
čo je nová obdoba trvalej na mihalnice a ten
záverečný botox slúži na výživu pre riasy, aby
sa nepoškodzovali a nevypadávali. Vieme
odporučiť kozmetiku aj na domácu starostlivosť. Teda celú kozmetiku od základného
čistenia až po krém, prípadne nejakú masku,“
dodala Z. Soušková
Pre klientov Beauty studia je pripravená
aj zaujímavá novinka v podobe estetickej
medicíny, ktorá sa vykonáva v spolupráci
s lekárom. Ide o aplikáciu botulotoxínu na
vypĺňanie vrások a o aplikáciu kyseliny hyalurónovej na vypĺňanie vrások a na zväčšovanie pier.
(mb)

VIDEOREPORTÁŽ
O BEAUTY STUDIU
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK
NAB4-02
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