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BUDÚ BARDEJOVČANIA ÚSPEŠNÍ?
Už o mesiac, v sobotu 29. februára 2020, sa otvoria volebné miestnosti
na celom Slovensku. Po štyroch rokoch sa opäť uskutočnia parlamentné voľby.
Dvadsaťpäť politických strán sa bude uchádzať o priazeň voličov. Do Národnej rady Slovenskej republiky sa dostane 150 poslancov. Na kandidátnych
listinách znova nechýbajú Bardejovčania. Dostanú sa do parlamentu?

TÉMA ČÍSLA

VOĽBY DO NR SR

RADA

NÁVŠTEVA

REKORD

Ako vo voľbách
hlasovať?

Ministerka znova
v Bardejove

Vysoká návštevnosť
v kúpeľoch

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu
29. februára 2020.

Do Bardejova na pracovnú návštevu zavítala
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ktorú sprevádzal Pavol
Goriščák, poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej
republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši
vek 18 rokov. Po príchode do volebnej
miestnosti sa musí preukazať dokladom
totožnosti.
Hlas môže
odovzdať strane a maximálne štyrom kandidátom.

Pripravený bol bohatý program. M. Lubyová najprv navštívila kanceláriu primátora
Bardejova Borisa Hanuščaka, kde sa stretla
s vedúcimi pracovníkmi oddelenia školstva pri mestskom úrade v Bardejove. Témou bolo nielen školstvo
a stav škôl na území mesta, ale aj podpora športu.

Uplynulý rok 2019 bol najúspešnejším
v histórii Bardejovských kúpeľov, a.s.
z hľadiska návštevnosti. Zaznamenali
tu hneď niekoľko rekordov. Prekonali
hranicu 30 000 pobytových návštevníkov
za rok, keď sa celková návštevnosť
vyšplhala až na úroveň 31 011 osôb.
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Kúpele vlani zaznamenali aj zvýšenie
počtu ošetrovacích dní (prenocovaní),
z 272 064 v roku 2018 na 289 353 v roku
2019. Absolútne zvýšenie
o 17 289 prenocovaní
predstavuje 6,35% rast.
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NAMIESTO ÚVODNÍKA
Prečo kandidujem?

Prečo voliť KDH?

Životný príbeh

Na stránkach týchto novín som sa Vám
pravidelne prihováral v úvodníku na
rôzne témy súvisiace s Bardejovom.
Často som sa netajil svojimi názormi,
niekedy kritickými, na to, ako spravovať
veci verejné.

Mnohí sa ma pýtajú, prečo som vstúpil
práve do KDH. Politika sa realizuje
cez politické strany. Ľudia by mali byť
v takých stranách, ktoré reprezentujú ich názory a životné postoje. Keďže
som konzervatívny človek, imponuje mi,
že KDH bude oslavovať už 30 rokov
Písaním článkov a kritikou však ešte ni- pôsobnosti.
kto nič zásadné nezmenil. Je jednoduché
sa vyjadrovať k niečomu, ak za to nenesiete zodpovednosť. Zobrať ju na seba
však už také jednoduché nie je. Preto si
myslím, že je dôležité, aby sa čestní ľudia
ako vy a ja, rozhodli niečo spraviť - ak
nie sme spokojní so stavom, ktorý nás
obklopuje. Rozhodnutie prijať kandidatúru do NR SR bolo pre mňa jednoduchšie,
ako znášať následky tohto rozhodnutia.

Prečo je dôležité poznať príbehy kandidátov? Volebná kampaň je pohovor
voliča so všetkými, ktorí sa ho uchádzajú
zastupovať. Je dôležité vedieť nie len to,
čo kandidáti hovoria a sľubujú, ale hlavne
to, čo už dokázali, a čo o nich hovorí ich
doterajší život.

„Politici stratili kredit, mnohí
ľudia nádej. A nesystémové
strany rastú. Potrebujeme
preto vrátiť dôveru v politikov.
Potrebujeme vrátiť zásady
a hodnoty do politiky.“

V roku 2001 sme s manželkou zakotvili
v Kanadskej provincii Ontário. Žili sme
postupne v Toronte, Ottawe a Brantforde. Našli sme tam životné skúsenosti, fungujúcu spoločnosť a ekonomickú
slobodu. Po krátkom čase sme obidvaja
začali pracovať vo svojich profesiách,
manželka ako lekár - psychiater. Ja som
pôsobil v architektonických firmách.

MILO OLEJÁR

Som Bardejovčan. Vyštudoval som architektúru. Po skončení vysokej školy
v Bratislave som sa vrátil do nášho
mesta. Návraty mi teda nie sú cudzie.
V Bardejove som najskôr pracoval na
Mestskom úrade - na oddelení Životného
prostredia a Územného plánu, neskôr
som pôsobil ako architekt - živnostník.
V rokoch 1998-2001 som zastupoval
občanov Bardejova v Mestskom zastupiteľstve.

Až teraz, keď beží volebná kampaň
a svoje rozhodnutie oznamujem
známym, zisťujem, že na Slovensku je
nálepka politik takmer synonymom slova zlodej, bezcharakterný človek, narcis,
neschopný alebo príživník. Vyberte si.

Žiadna iná ponovembrová strana ne- Po nadobudnutí skúseností a proexistuje tri dekády. KDH to dokázalo vďa- fesnej autorizácie som sa osamostatnil
ka tomu, že je postavené na hodnotách. a poskytujem služby architekta v Ontáriu
a aj na Slovensku, v rodnom BardePrečo teda doporučujem voliť Kresťan- jove. Deti sa nám narodili v Kanade.
skodemokratické hnutie?
Dcéra Anna má 13 rokov, syn Emil 11.
Aktívne sa zapájam do občianskych aktivít
Politici stratili kredit, mnohí ľudia nádej. • predstavuje nádej pre spravodlivé
v Bardejove.
A nesystémové strany rastú. Potre- Slovensko
bujeme preto vrátiť dôveru v politikov. • presadzuje politiku orientovanú na rodiny
Počas pôsobenia v Kanade som bol takPotrebujeme vrátiť zásady a hodnoty • nepôjde do vlády so SMERom
tiež predsedom správnej rady neziskovej
• je to osvedčená, konzervatívna, pravicová
do politiky.
organizácie Slovak Village, ktorá poskystrana
tuje dostupné sociálne bývanie. Okrem
Aj o to sa s vašou pomocou budem • je postavené na hodnotách
toho trénujem mládežnícke basketbasnažiť. Prečo teda kandidujem? Chcem • prešlo vnútornou obnovou a reprezentujú
lové družstvo, v ktorom hrá moja dcéra.
realitu okolo nás pretvárať k lepšiemu ju šikovní, mladí a čestní ľudia
v prospech všetkých, nie len ju komen- • má sociálne orientovaný program
• nebude zvyšovať a zavádzať nové dane Každý z vás pravdepodobne taktiež
tovať a prizerať sa.
• Slovensko potrebuje KDH v Národnej rade pozná niekoho v rodine, kto išiel prana zostavenie najbližšej vlády z opozičných covať mimo Slovenska. Preto viete,
Politiku beriem ako nástroj na to, aby
žebezpoctivejpráceaprimeranýchschopstrán
som prispel k realizácii predstáv o
ností by sa tam neuplatnili. Po takmer
spravodlivej spoločnosti. Ponúkam svoju
O tom, ako bude vyzerať Slovensko po 20 rokoch v zahraničí som teda dospel
odbornosť, bezúhonnosť a takmer dvadvoľbách, rozhodnete svojim hlasom aj vy. aj ja k tomu, že je čas spraviť niečo zmysaťročné skúsenosti zo zahraničia.
sluplné pre Slovensko a rodný Bardejov.
Už 29. februára.
Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava. IČO: 00586846
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514
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AKO HLASOVAŤ VO VOĽBÁCH DO NR SR?
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň
ich konania na sobotu 29. februára 2020.
Voľby sa budú konať v čase od 07.00 hod.
do 22.00 hod.
Právo voliť
Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek
18 rokov. Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody
z dôvodov ochrany verejného zdravia.
Informácia pre voliča
Volič je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukázať okrskovej volebnej
komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho
žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží
spolu s občianskym preukazom hlasovací
preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia
odoberie.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov
a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu
obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov
a obálky potvrdí volič v zozname voličov
vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať
do osobitného priestoru určeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi
do tohto priestoru, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.

Hlas najviac štyrom kandidátom
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá
prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať
v prospech kandidujúceho subjektu a na
prednostné hlasy sa nebude prihliadať.
Na požiadanie voliča mu okrsková volebná
komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne upravených
hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací
lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred
hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov
upravila hlasovací lístok a vložila do obálky;
takouto osobou nemôže byť člen okrskovej
volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov, člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a
o skutkovej podstate trestného činu marenia
prípravy a priebehu volieb.
Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie

a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie
člen okrskovej volebnej komisie.
Prenosná volebná schránka
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej
miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a
v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu
o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková
volebná komisia zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo
nesprávne
upravené
hlasovacie
lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí
priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta
33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej
miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne
upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred
členmi okrskovej volebnej komisie.
Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude
môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname
voličov je zapísaný, môže požiadať obec
svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti
voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu
voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní
hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
okrsku na Slovensku.
(red)

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava. IČO: 42254515
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514

V osobitnom priestore určenom na úpravu
hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlaso-

vací lístok toho kandidujúceho subjektu,
ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas.
Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy
vložiť do obálky alebo na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému
kandidátovi dáva prednosť.
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Objednávateľ: Slovenská národná strana, Šafárikovo nám. 3, 814 99 Bratislava. IČO: 00677639
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514

DO BARDEJOVA ZAVÍTALA
MINISTERKA MARTINA LUBYOVÁ
pod vedením riaditeľky Mileny Kravcovej je
v rámci športu zameraná na ľadový hokej a aj
na pôde školy prebehla plodná debata hlavne
o situácii v školstve a v športe.
Štúdium a šport

foto: red

| Martina Lubyová a Pavol Goriščák
Do Bardejova na pracovnú návštevu zavítala
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová, ktorú sprevádzal Pavol
Goriščák, poslanec mestského zastupiteľstva a člen mestskej rady. Pripravený bol
bohatý program, ktorý odštartoval krátko
po deviatej hodine ráno a skončil
v popoludňajších hodinách.
Primátor dostal dar
Martina Lubyová najprv navštívila kanceláriu
primátora Bardejova Borisa Hanuščaka, kde
sa stretla s vedúcimi pracovníkmi oddelenia
školstva pri mestskom úrade v Bardejove. Témou bolo nielen školstvo a stav škôl na území
mesta, ale aj šport a podpora športových
klubov a športovísk. Po rozhovoroch darovala primátorovi mesta pár paličiek na „Nordic
walking“, ktoré hneď otestoval.
Odtiaľ jej kroky smerovali k dôchodcom, kde
sa stretla so seniormi z Okresnej organizácie

Jednoty dôchodcov Slovenska, ktorí ministerku vrúcne privítali. Vypočula si, ako starší
Bardejovčania na dôchodku trávia svoj čas
i to, aké majú možnosti na športovanie
a zároveň ich pochválila za ich aktivity.
Hodila buly
Martina Lubyová následne zavítala na hokejový štadión, kde sa zhovárala s vedením
Mládežníckeho hokejového klubu, na čele
ktorého stojí prezident Tomáš Ivan. Na
ľadovej ploche hodila čestné buly v zápase
žiakov proti Michalovciam. Uviedla, že podpora športu je dôležitá a že je rada, že sa
mládežnícky hokej v Bardejove rozvíja. Prezident klubu Tomáš Ivan poďakoval aj členovi
mestskej rady P. Goriščákovi za aktívnu
podporu mládežníckeho hokeja v Bardejove.
Ministerka spolu s Pavlom Goriščákom
a Patrikom Nižníkom popoludní navštívila aj žiakov a pedagógov na Základnej škole
s materskou školou Pod Vinbargom. Škola

Poslednou zastávkou v rámci návštevy
kúpeľného mesta na Hornom Šariši bola
Spojená škola Juraja Henischa. M. Lubyová
sa stretla s riaditeľom Petrom Dulenčinom
i s ďalšími pedagógmi. Úspešná stredná
škola zanechala u ministerky dobrý dojem
a ako uviedla, je rada, aká pozitívna atmosféra vládne v tejto škole.
Aj Spojená škola Juraja Henischa, podobne
ako 5. ZŠ, spolupracuje s Mládežníckym hokejovým klubom a umožňuje tak skĺbiť štúdium
s hokejom. Prednedávnom na tejto škole
prebehla panelová diskusia na tému Školstvo v 21. storočí práve pod osobnou záštitou
ministerky Lubyovej. Obe školy sa zhodli, že
ministerstvo odviedlo množstvo dobrej práce
a že situácia v školstve sa výrazne zlepšila.
„Bardejov je naozaj krásne historické mesto,
do ktorého sa vždy rada vraciam. Som tu už
tretíkrát od kedy som sa dostala do funkcie
ministerky školstva,“ prezradila M. Lubyová.
P. Goriščák je rád, že ministerka rada
navštevuje mesto Bardejov, že sa mohla
stretnúť s predstaviteľmi školstva i športu. „Ďakujem ministerke Martine Lubyovej,
že napriek množstvu práce si našla čas
a navštívila naše mesto. Absolvovali sme veľa
stretnutí a verím, že si všetci z nich odniesli
množstvo informácii a nadobudli nové znalosti. Ministerke sa v Bardejove páčilo a je
rada, že sa mesto rozvíja.“
(r)

Objednávateľ: SME RODINA, Leškova 5, 811 04 Bratislava. IČO: 42254515
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514
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POSTAVENIE A PRÁVOMOCI
POSLANCOV NR SR
Poslanci národnej rady sú volení zástupcovia občanov Slovenskej republiky. Mandát
vykonávajú osobne podľa svojho svedomia
a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má
volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má
trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Poslanec musí zložiť sľub
Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Na schôdzi národnej rady,
na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz
skladá sľub, ktorý znie “Sľubujem na svoju
česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a
ostatné zákony a pracovať tak, aby sa
uvádzali do života.” Poslanec sa ujíma svojej
funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu. Odmietnutie sľubu alebo sľub
s výhradou má za následok stratu mandátu.
Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou
prezidenta republiky, sudcu, prokurátora,
verejného ochrancu práv, príslušníka ozbrojených síl a príslušníka ozbrojeného zboru.
Ak bol poslanec vymenovaný za člena vlády,
štátneho tajomníka, riaditeľa Slovenskej
informačnej služby, vedúceho Kancelárie
prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy jeho
mandát počas výkonu tejto funkcie nezaniká,
iba sa neuplatňuje a na jeho miesto nastupuje
náhradník.

K základným právam poslanca patrí:
- právo zákonodarnej iniciatívy,

rade alebo jej orgánoch poslanec podlieha len
disciplinárnej právomoci národnej rady. Poslanca nemožno trestne ani administratívne
stíhať ani ho vziať do väzby bez súhlasu
národnej rady. Ak národná rada súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu
vylúčené. V takomto prípade počas ďalšieho
výkonu poslaneckého mandátu premlčacia
doba neplynie. Poslanec sa môže funkcie poslanca vzdať. Jeho mandát zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým
bol poslanec odsúdený za úmyselný trestný
čin alebo ktorým bol poslanec odsúdený za
trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade
o podmienečnom odložení výkonu trestu
odňatia slobody.

ZOZNAM
POLITICKÝCH STRÁN
1. Slovenská ľudová strana
Andreja Hlinku
2. Dobrá voľba
3. Sloboda a Solidarita
4. SME RODINA
5. Slovenské Hnutie Obrody
6. ZA ĽUDÍ
7. MÁME TOHO DOSŤ!
8. Hlas pravice
9. Slovenská národná strana

Ak o to poslanec požiada poskytne mu
zamestnávateľ na dobu výkonu funkcie po- 10. Demokratická strana
slanca pracovné voľno. Náhrada mzdy od
zamestnávateľa mu v tomto prípade nepatrí.
Plat poslanca
Poslancovi národnej rady patrí plat vo výške
trojnásobku priemernej nominálnej mesačnej
mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny
rok znížený podľa § 2 ods. 2 zákona
120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov, zaokrúhlený nahor na celé euro, začínajúc dňom zvolenia za
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

11. OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti (OĽANO)
12. Koalícia Progresívne Slovensko
a SPOLU - občianska demokracia
13. STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ
KANDIDÁTI
14. 99 % - občiansky hlas
15. Kresťanskodemokratické hnutie

V závislosti od času výkonu poslaneckého
mandátu mu patrí po zániku poslaneckého 16. Slovenská liga
mandátu ešte plat počas dvoch mesiacov,
ak vykonával mandát poslanca najmenej päť 17. VLASŤ
mesiacov a menej ako päť rokov, alebo troch
mesiacov, ak vykonával mandát poslanca as- 18. MOST - HÍD
poň päť rokov.

- interpelačné právo a právo klásť otázK dispozícii kancelária i asistent
ky členom vlády SR,

19. SMER - sociálna demokracia

Za vykonávanie zákonom určených funkcií 20. SOLIDARITA - Hnutie

- právo vyžadovať od štátnych orgánov v národnej rade a jej orgánoch patrí poslan- pracujúcej chudoby
potrebné informácie pre svoju prácu,
covi funkčný príplatok a na úhradu výdavkov
- právo zúčastňovať sa na rokovaniach
národnej rady a orgánov, do ktorých bol
zvolený a hlasovať na nich o všetkých
prerokúvaných otázkach,
- právo voliť a byť volený.
Za hlasovanie v národnej rade alebo jej výboroch poslanca nemožno stíhať, a to ani po
zániku jeho mandátu. Za výroky pri výkone
funkcie poslanca prednesené v národnej
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spojených s výkonom funkcie poslanca 21. HLAS ĽUDU
paušálne náhrady vo výške, ktorú určí národná rada uznesením. Na zabezpečenie výkonu 22. Magyar Közösségi Összefogás poslaneckého mandátu si poslanec zriaďuje
Maďarská komunitná spolupatričnosť
primerane vybavenú kanceláriu.
Na výkon odborných a administratívnych prác
spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie
poskytuje kancelária národnej rady poslancovi asistenta. Kancelária národnej rady hradí
výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie
a odmenu asistenta poslanca v súlade
s uzneseniami národnej rady.
(nrsr.sk)

VOĽBY DO NR SR

23. Práca slovenského národa
24. Kotlebovci - Ľudová strana
Naše Slovensko
25. socialisti.sk

ahojbardejov.sk

NAJSLEDOVANEJŠÍ
SPRAVODAJSKÝ PORTÁL
V OKRESE BARDEJOV

NOVINY DO VŠETKÝCH
DOMÁCNOSTÍ A FIRIEM
V BARDEJOVE
V prípade záujmu o inzerciu
nás neváhajte kontaktovať

noviny@ahojbardejov.sk

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava. IČO: 00586846
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514
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MAREK ŠIMCO, POSLANEC ZA DLHÚ LÚKU
ABY MESTO ZAČALO FUNGOVAŤ NA ZÁKLADE PROFESIONALITY
Rozhovor s Marekom Šimcom, poslancom
mestského zastupiteľstva za mestskú časť
Dlhá Lúka.
Splnilo sa vaše očakávanie pri vstupe do
miestnej politiky?
Nemyslím si, že som išiel do pozície poslanca úplne naivný. Napriek tomu som o dosť
vyrástol za ten jeden rok v poznaní miestných pomerov. Myslím tým politických, ale aj
v samospráve ako takej. Nie, nesplnili sa mi
moje očakávania. Myslím si, že veci sa dajú
robiť ďaleko promptnejšie a neriešíme možno priority, ktoré priamo trápia ľudi. Riešime
veci skôr z pohľadu atraktivity, ktoré nie sú až
tak dôležité pre človeka.
Poviem príklad. Pre mňa je dôležitejší bezpečný prechod pre chodcov, ako výstavba
novej lávky cez nejaký vodný tok. Mali by
sme si klásť také priority, ktoré ľudom zjednodušia život.
Ďaľší príklad. Ostrovčeky, ktoré sú v mestách,
vôbec nezohľadňujú prístup pre tých, ktorí
idú na bicykli alebo s kočiarmi. Roky to trvalo, kým sa to prispôsobilo. To sú také drobné
veci, ktoré sa dajú vyriešiť veľmi jednoducho,
ale ako keby sme potrebovali robiť vzdušné
zámky, namiesto toho, aby sme riešili drobnosti, ktoré nás trápia každý deň.
Podarilo sa niečo uviesť do života
zo zámerov, ktoré ste mali?
Niektoré veci sú v štádiu riešenia. Momentálne sa pokúšame o multifunkčné ihrisko v spolupráci s miestnou školou na základe
výziev, ktoré prichádzajú každý rok. Bolo by
fajn, ak by sa na vytvorení nových vecí účastnila širšia platforma. Aby to malo aj svojho
správcu. Riešime otázku osvetlenia chodníka
medzi Dlhou Lúkou a rázcestím na Bardejovské Kúpele, ktorý je veľmi frekventovaný.
Aké výzvy pre mesto vidíte do budúcna?
Základná otázka je, pre koho to mesto má
byť. Či chceme, aby tu ľudia ostávali. Či vytvárame priestor v rámci možností, ktoré
samospráva má, aby tu ľudia ostávali žiť.
Prípadne, aby tu ľudia mohli prísť. Sme pripravení na to, keď nastane situácia, ako nastáva v Bratislave, že ľudia žijú alebo pracujú
inde, zatiaľ čo majú trvalý pobyt v menších
mestách na východnom Slovensku.
Ak budú dotlačení legislatívou prepisovať
si trvalý pobyt, mestá ako Bardejov budú
strácať príjmy z daní, ktoré prichádzajú na
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foto: archív M. Š.

| Marek Šimco
základe týchto ľudí. Vytvárame podmienky,
aby sme my sťahovali takých ľudí k nám, aby
tu mali dôvod ostať a žiť?

„Pre mňa je dôležitejší bezpečný
prechod pre chodcov, ako
výstavba novej lávky cez
vodný tok. Mali by sme si klásť
také priority, ktoré ľuďom
zjednodušia život.”
MAREK ŠIMCO
Vytvárame mesto, ktoré na základe predpokladov, ktoré tu máme: prekrásne námestie, nádhernú prírodu, výborných ľudí, bude
atraktívne pre život, aby tu ľudia ostali alebo
sa tu sťahovali. Možno tu aj menej zarobia,
ale kvalita života bude vyššia.
So sťahovaním do Bardejova súvisí aj bytová otázka. Ako ju vnímate v Bardejove?
Ak rozmýšľa niekto o sťahovaní do Bardejova, položí si otázku: chcem si v Bardejove
kúpiť byt a za takúto cenu? Je možné si
v Bardejove prenajať byt za primeranú cenu?
Je určite nedostatok takýchto možností
a myslím si, že mesto nevytvára podmienky
na to, aby tu mladí ľudia ostávali.
Kde vidíte ďalší priestor na zlepšenie
v meste?
Bol by som rád, ak by aj mesto začalo fungovať na základe profesionality. Aby profe-

PROFIL BARDEJOVČANA

sionálnosť zvíťazila nad vzťahmi, ktoré sme
si po rokoch tu vytvorili. Ked prídeš na úrad,
nemusíš zháňať číslo nejakého známeho.
Aby veci fungovali bez problémov, promptne
a bez protekcie. Asi to nie je úplne jednoduché.
V malých mestách každý každého pozná.
Ale aby sme nastavili taký trend. Ak ľudia sú
dlho na jednom mieste, je prirodzené, že si
vytvárajú vzťahy. Už v Starovekom Ríme sa
ľudia na úradoch museli pravidelne meniť,
iba kôli tomu, aby sa nevytvorili “zabehnuté
chodníčky,” z ktorých môžu profitovať.
Stačí sa pozrieť do Ruska alebo Bieloruska,
kde samotní prezidenti, môžeme povedať
že vládcovia, si ohýbajú systém tak, aby im
vyhovoval a mohli tam zotrvať čo najdlhšie.
Určite nechcem hľadať paralely.
Bardejov za to nemôže. Pravidlá sú nastavené v rámci Slovenska. Ale myslím si,
že to nie je správne. Aj z pohľadu nejakého
oživenia. Príde nový impulz. Nová iskra. Ak
robíš na jednej pozícii dlhodobo, či chceš alebo nechceš, prichádzaš do určitého stropu.
Čo by ste popriali Bardejovčanom v tomto
roku?
Prial by som, aby celé Slovensko, ale aj
Bardejov, nabral trend, možno také samoočistenie, aby ľudia boli k sebe tolerantnejší, aby boli usmievavejší, aby boli šťastní,
že žijú v Bardejove a mohli si to na konci roka
povedať.
(red)

ahojbardejov.sk

ANTON HUDÁK: KANDIDÁT DO NR SR
BY MAL BYŤ SILNOU MORÁLNOU
OSOBNOSŤOU S VEĽKOU ODVAHOU
Milí Bardejovčania, poznáte ma ako spoluobčana, kolegu, hudobníka. Pochádzam
z Bardejova, z jednoduchých pomerov.
Už od detstva som zažíval socialistickú perzekúciu. Napriek mojim talentom som vďaka náboženskému presvedčeniu mojej rodiny nebol prijatý
ani na hudobnú školu, ani na gymnázium. Napriek tomu som na hudbe
a vzdelaní postavil základ mojej obživy.
Občania sa už celé desaťročia dívajú na malomeštiactvo, rodinkárstvo
a prospechárstvo. Finančná situácia
mnohých ľudí dostáva do polohy závislosti
na vrchnosti, ktorá si ich manipuluje podľa
svojich potrieb.
Strata slobody
Strach o obživu rodiny nedovoľuje klásť
vrchnosti odpor. Výsledkom je strata slobody, na ktorú si zvykli a prijímajú ju ako svoj
štandard. Sociálne istoty stále neprichádzajú a potomstvo už takto žiť nechce. Živitelia
rodín aj mladí ľudia vyľudňujú mesto a starší
ostávajú osamelí. Po 30 rokoch slobody sa
situácia nemení.

nant. Pobral som sa za štúdiom a príležitosťami na západ od Bardejova. Okrem
vysokej školy som ukončil dva postgraduály.
Hovorím tromi jazykmi a mám za sebou bohatú odbornú aj manažérsku kariéru.

„Vyučoval som na univerzite
a bol som členom štátnicovej
komisie na univerzite v USA.
Pracoval som v oblasti vedy
a výskumu. V politike si nejdem
hľadať teplé miestečko.“
ANTON HUDÁK
Päť rokov som vyučoval na univerzite a štyri
roky som bol členom štátnicovej komisie na
University of Texas El Paso v USA. Mal som
možnosť pracovať aj v oblasti vedy a výskumu na SMART CITY projektoch. S údivom
som pozoroval aké nemohúce sú európske
inštitúcie, ak im chýbajú pragmatickí
odborníci. Som súdny znalec v odbore „Doprava cestná“. Myslím, že moje odborné
portfólio jasne deklaruje, že do politiky si
nejdem hľadať funkcie ani teplé miestečko.

vosť na občanoch. Vždy som to robil z presvedčenia bez nároku na výhody. Arogancia moci na Slovensku zašla až tak ďaleko,
že približne pre 20 rokmi došlo na posádku
môjho vozidla k neoprávnenej streľbe policajtov. Vtedy som si povedal „A dosť“, začal
som sa venovať zaznamenávaniu šikany
policajtov a úradníkov na občanoch.
Nie som členom politickej strany
Vďaka týmto aktivitám ma viacerí nabádali
k vstupu do politiky. Stále som sympatizoval s konzervatívnou kresťanskou pravicou, avšak nie som členom žiadnej politickej
strany. Nezaujímajú ma politické tričká, iba
racionálne názory. Ešte v októbri 2019 som
netušil, že budem kandidátom do NR SR.
O moju kandidatúru malo záujem aj OĽaNO,
avšak z dôvodu rozbíjania kresťanskej politickej jednoty som túto ponuku odmietol.
Asi aj tento moment prispel k prijatiu kandidatúry za KDH.

Myslím si, že kandidát do NR SR by mal
byť silnou morálnou osobnosťou s veľkou
odvahou, ktorá nemyslí iba na seba. Nestačí
byť iba dobrým kresťanom, musí byť aj dobrým odborníkom, aby z jeho talentov mali
Môj osud bol podobný. Nechcel som však, Politické dianie podrobne sledujem už 30 osoh všetci. Ak ma za takého považujete,
aby mi niekto „vybavoval robotu“, v ktorej by rokov. Bol som niekoľkonásobným občian- s pokorou sa budem uchádzať o Váš hlas .
ma následne riadil nejaký „politický“ nomi- skym aktivistom, keď sa konala nepráwww.antonhudak.sk

WWW.ANTONHUDAK.SK
Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava. IČO: 00586846
Dodávateľ: JOPE PLUS s.r.o., Fučíkova 26, 085 01 Bardejov. IČO: 51671514
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NAJLEPŠÍ ŠPORTOVÝ KOLEKTÍV V OKRESE
BARDEJOV BILANCUJE ÚSPEŠNÝ ROK
DARÍ SA ŽENÁM, DORASTENKÁM A TAKTIEŽ AJ ŽIAČKAM

výbornú. V prvom kole porazili Podbrezovú
vysoko 14:0, následne takisto v domácom
prostredí vyhrali nad Ružomberkom 3:2.
V Prešove zvíťazili 7:1, doma nad Popradom
14:0, v Michalovciach 8:0 a v Podbrezovej
znova vysoko 16:0.
Jediná prehra prišla v siedmom kole, keď
v Ružomberku Partizánky prehrali 6:0. Nasledovali ďalšie víťazstvá, 8:2 nad Prešovom, 2:0
nad Popradom a v poslednom jesennom kole
prišla výhra 8:0 s Michalovcami.

foto: red

| Šarmantné futbalistky z Bardejova patria k špičke na Slovensku
Východoslovenský futbalový zväz so sídlom
v Košiciach po roku znova pripravil slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety siedmeho ročníka Jedenástky roka 2019 žien.

tu veľa a to je pozitívne aj pre klub. Myslím si,
že Bardejov na východe konkurenciu nemá
a odvádzame veľmi dobrú robotu a ukazuje
sa to aj na takýchto oceneniach.“

Vyhlásených bolo najlepších jedenásť futbalistiek zo ženských družstiev z celého
východného Slovenska a takisto nechýbala
ani kategória talent roka. Ako aj po minulé
roky, aj tento raz v ankete dominovali hráčky
z Bardejova.

Najlepšia strelkyňa Linda Hlavinková

Osem z jedenástich

„Toto ocenenie má pre mňa veľmi veľkú hodnotu, pretože poznám veľa dobrých hráčok,
ktoré sú na východe a som rada, že z toho
veľkého počtu hráčok vybrali práve mňa.
Rok 2019 bol pre mňa veľmi úspešný, bola
som najlepšia strelkyňa na východe a druhá
najlepšia na Slovensku a taktiež som sa dostala do výberu Východoslovenskej reprezentácie a na turnaji v Senci sme skončili
druhé. Takže bol pre mňa úspešný,“ dodala
všestranná L. Hlavinková.

Až osem žien si našlo miesto v ankete –
brankárka Tamara Solárová, obrankyne Maja
Dimitrijević a Tamara Gmitterová, stredopoliarky Veronika Galarovičová, Alexandra Tejová, Kristína Tipulová a útočníčky Stela
Semanová a Monika Havranová. Talentom
roka sa stala mladá Linda Hlavinková takisto
z Bardejova.
V TOP jedenástke sa ocitla aj gólmanka Partizána Tamara Solárová, ktorá patrí medzi
najlepšie brankárky na Slovensku.
„V Jedenástke roka som po prvý krát, som za
to vďačná trénerom, že dali do mňa dôveru,
že môžem byť súčasťou tohto vyhodnotenia.
Je to veľmi príjemný večer. Nedá sa zaprieť, že
Partizán Bardejov má svoje kvality. Môžeme
za to vďačiť funkcionárom klubu,“ prezradila
sympatická brankárka T. Solárová.
Stredopoliarka a reprezentantka Kristína
Tipulová po vyhlásení prezradila. „Veľmi milo
som prekvapená, lebo som tu prvý rok a som
veľmi rada, že tu môžem byť. Atmosféra je
úžasná a s dievčatami si to tu užívame. Je nás
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Talentom
Východoslovenského
futbalového zväzu sa stala iba trinásťročná Linda
Hlavinková, ktorá patrí medzi najväčšie talenty na Slovensku.

Futbalistkám z Horného Šariša jesenná časť
aktuálneho ročníka vyšla, keď doposiaľ neprehrali ani jeden zápas a v jarnej časti sa
pobijú o majstrovský titul i o víťazstvo v Slovenskom pohári.
Dorastenky zimujú na prvom mieste
Úspešnú jesennú časť majú za sebou prvoligové dorastenky. Po odohratí desiatich kôl zimujú na prvom mieste, o skóre pred druhým
Ružomberkom.
Bardejovčanky doposiaľ deväťkrát zvíťazili
a raz ťahali za kratší koniec. Zverenkyniam
trénera Matysa vyšiel začiatok súťaže na

ŠPORT

Bardejovčanky absolvujú zimnú prípravu a po
nej sa v prvom jarnom kole, ktoré je naplánované na koniec marca, predstavia v Podbrezovej.
Prvá dorastenecká liga je rozdelená do troch
skupín a víťazi si zahrajú o majstrovský titul.
Spokojnosť aj v družstve žiačok
Jesennú časť majú za sebou prvoligové žiačky
Partizána Bardejov. Po odohratí desiatich
kôl zimujú na druhom mieste, keď doposiaľ
sedemkrát vyhrali a tri razy ťahali za kratší
koniec povrazu.
„Náš nový a mladý káder žiačok má za sebou
svoju prvú sezónu, ktorú hodnotím celkovo pozitívne. Na začiatku sme mali menšie
obavy, pretože kým v iných kluboch sú mladé,
menej skúsené hráčky na majstrovské zápasy
doplnené podľa potreby a najmä postupne,
u nás to vzhľadom na situáciu bolo naopak. Najmä preto boli pre nás začiatky veľmi
ťažké, ale dievčatá ročník narodenia 2008 si
zvykajú na zápasové tempo na veľkom ihrisku pomerne rýchlo,” uviedla trénerka Katarína Chovancová.
Vydarené zápasy
„Veľkou oporou tejto sezóny boli cenné,
skúsené hráčky r. 2005 - Viktória Cuperová,
Vanesa Vojsová, Linda Hlavinková (2006)
a samozrejme naša brankárka Sofia Dupkalová, ktorá podávala výborné výkony, najmä
v posledných zápasoch. Dlhodobé zdravotné
problémy trápili skvelú hráčku Ninu Čobejovú,
ktorá prakticky nastúpila žiaľ až na posledný
zápas tejto sezóny,“ dodala Chovancová.
(red)

VIDEOREPORTÁŽE Z FUTBALU
ŽIEN, DORASTENIEK A ŽIAČOK
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ BARDEJOV.SK

ahojbardejov.sk

KALENDÁR
UDALOSTÍ
POLIEVKA POMOCI
Zmyslom je raz mesačne
obetovať svoje druhé jedlo
na pomoc rodine, ktorá je v
hmotnej núdzi. V čase obeda
tak máte možnosť zasýtiť sa
chutnou polievkou, stretnúť
priateľov a prispieť na dobrú
vec. Príbeh rodiny, ktorá
potrebuje našu pozornosť sa
dozviete počas obeda. Akcia
sa koná vždy raz mesačne
v Bašta - kultúrno - komunitnom centre v Bardejove.
Príspevok je dobrovoľný.

JAN

29

VOLNIJ DON KALINKA 2020
S ruským bajanom, balalajkou, perkusiami
a s nezameniteľnými
vokálmi vystupovali takmer
na všetkých kontinentoch
zemegule. Počas svojich
vystúpení roztancovali
svetové festivaly, občas
vtisli slzu do oka,
svojským humorom pobavili,
ale hlavne vniesli na pódia
koncertných sál energiu a
virtuozitu na ruských hudobných nástrojoch. V Kine
Žriedlo v kúpeľoch vystúpia
od 18.30 hod.

JAN

30

3. ŠKÔLKÁRSKA
OLYMPIÁDA
0412

NAB4-04

Mládež HC 46 Bardejov
pozýva na zimný štadión
na tretí ročník škôlkárskej
olympiády. Hosťom bude
Rastislav Staňa, bývalý
reprezentant Slovenska
a víťaz MS v roku 2002.
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ŤAPÁKOVCI
“Vstávaj, ideme spať!”
- nezabudnuteľná a tak
charakteristická veta z
tragikomického príbehu
slovenskej rodiny Ťapákovcov zo začiatku 20. storočia.
Predstavenie Ťapákovci
sa uskutoční v Kine Žriedlo
v Bardejovských Kúpeľoch.
Začiatok je o 18.00 hod.
Predpredaj vstupeniek v TIK
Bardejov na námestí.

FEB
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NAVŠTÍVTE PREDAJŇU TOPASPORT
V BARDEJOVE, VYBERTE SI LYŽE A LYŽIARKY

Zima nám dopriala snehovú nádielku a nadšenci zimných športov a radovánok môžu
s radosťou vytiahnuť svoje športové náčinie
a tráviť svoj voľný čas na lyžiarskych svahoch. Avšak netreba zabúdať ani na starostlivosť športového vybavenia, akou je aj
veľmi dôležitý a potrebný servis lyží, bežiek
či snowboardov.
Lyžiari s akýmikoľvek lyžiarskymi zručnosťami si môžu potrebné vybavenie na ich
obľúbenú športovú aktivitu zakúpiť v kamennej predajni v obchode Topasport, ktorá sa
nachádza na Slovenskej ulici č. 10. Predajňa
Topasport sa zameriava na rôzne druhy športov a ponúka široký sortiment športových potrieb a vybavenia. Okrem športových potrieb a
športového náčinia v predajni nájdete aj športové oblečenie svetových značiek potrebné
na vykonávanie konkrétneho športu, na ktorý
sa špecializujete. Nájdete tam kompletné vybavenie od cyklistiky, golfu cez tenis, hokej až
po lyžovanie. Od toho najhlavnejšieho – lyží,
lyžiarskych palíc a okuliarov, cez prilby až po
ostatné lyžiarske doplnky.
Kamenná predajňa sa predajom a požičiavaním lyží a doplnkov zaoberá už od roku
1999 a aktuálne je k dispozícii aj online obchod, kde si prostredníctvom e-shopu máte
možnosť zakúpiť potrebný sortiment.
Prečo nakupovať v kamennej predajni?
Z jednoduchého hľadiska a tým je vyškolený
personál, ktorý odborne poradí, pomôže a
vysvetlí potrebné informácie pred kúpou
požadovaného športového náčinia. Pracovníci predajne dokážu zhodnotiť podľa vašej
úrovne lyže vhodné pre vás, pomôžu vám pri
výbere lyžiarskych topánok, prilby a doplnkov.
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Podelia sa s vami o svoje skúsenosti a rady,
aby bol výber podľa vašich predstáv a požiadaviek.
Predajňa Topasport ponúka viac možností
V Topasporte si môžete tovar zakúpiť
v kamennej prevádzke alebo si môžete
textil, obuv a taktiež aj športové potreby
objednať z e-shopu. Ak neuvažujete o kúpe,
ale premýšľate nad možnosťou vyskúšať
si zimné športy, k dispozícii je aj požičovňa,
kde vám zapožičajú lyže, bežky, snowboardy,
korčule či rôzne doplnky.
Obchod okrem toho ponúka aj servis lyží,
bežiek, snowboardov a korčuli. Pokiaľ vlastníte lyže zakúpené z predajne, máte montáž a
viazania zadarmo. Ak vlastníte lyže zakúpene
inde, tak je táto služba spoplatnená (od 6 eur),
ale je pre vás plne k dispozícii.
Lyže, bežky i snowboardy si môžete dať navoskovať, takisto si môžete nechať nabrúsiť
hrany, urobiť malý i veľký servis. V ponuke je
aj extra servis, do ktorého patrí odstránenie
starého vosku, výmena častí sklznice spojená s veľkým servisom, ale tiež zalievanie
sklznice.
K službám patrí aj extra služba výmena
starých lyží za nové za rozumný doplatok,
prípadne od vás odkúpia jazdené lyže, bežky,
lyžiarky.
Prečo je pravidelný servis dôležitý?
Perfektná funkčnosť vybavenia je veľmi
dôležitá pre občasných i pravidelných lyžiarov. Vďaka dobrému vybaveniu si môžete užiť
maximálnu zábavu na svahu. Vďaka pravi-

INZERCIA

delnému servisu zase bude životnosť vašich
lyží dlhšia. Okrem toho sa zvýši váš zážitok
z jazdy, váš športový výkon bude lepší
a samozrejme v neposlednom rade sa zvýši aj
vaša bezpečnosť.
Či už jazdíte na prírodnom alebo umelom
snehu, lyže sa opotrebovávajú. Na svahoch
sa môžu zároveň nachádzať kamienky, ktoré
ich môžu doškriabať či inak poškodiť. Lyže
dostávajú s ohľadom na frekvenciu lyžovania i snehových podmienok zabrať. Ich servis
by ste preto mali vykonávať niekoľkokrát za
sezónu. Týka sa to predovšetkým voskovania a brúsenia hrán. Netreba zabúdať ani
na veľký servis na konci sezóny. Brúsenie
sklznice a hrán a ručné voskovanie dokonale
pripravia vaše lyže na ďalšiu sezónu.
Nikdy nie je neskoro
Začať venovať sa akémukoľvek športu nie je
nikdy neskoro. Stačí odhodlanie, vytrvalosť a
chuť športovať. Pri niektorých športoch možno nesmie chýbať aj mierna dávka odvahy.
Výbava potrebná k výkonu zimných športov
čoraz viac a viac kladie dôraz na bezpečie
a komfort lyžiara. Nebojte sa lyžovanie vyskúšať. Dnes existuje mnoho lyžiarskych
stredísk, ktoré majú vlastných inštruktorov priamo na svahu a tí vás lyžovať naučia.
Nemusíte si preto hneď zakupovať nové
lyžiarske vybavenie, stačí si ho v predajni
Topasport zapožičať. Set v Topasporte stojí na 1 deň 10 eur, čím je zapožičanie dlhšie,
tým je cena zapožičania výhodnejšia. Odhodlajte sa k vyskúšaniu jedného z viac ako
100 lyžiarskych stredísk na Slovensku alebo
u našich Poľských susedov a o výstroj a servis
sa vám v Topasporte postaráme.
0421
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NÁVŠTEVNOSŤ V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH
LÁME REKORDY

foto: archív B.K.

| Rekordná návštevnosť v histórii Bardejovských Kúpeľov
Uplynulý rok 2019 bol najúspešnejším
v histórii Bardejovských kúpeľov, a.s.
z hľadiska návštevnosti. Zaznamenali tu
hneď niekoľko rekordov. Prekonali hranicu
30 000 pobytových návštevníkov za rok,
keď sa celková návštevnosť vyšplhala až
na úroveň 31 011 osôb. Bolo to o 3174 osôb
viac ako v roku 2018, čo predstavovalo
nárast o 11,4%.
Kúpele vlani zaznamenali aj zvýšenie počtu
ošetrovacích dní (prenocovaní), z 272 064
v roku 2018 na 289 353 v roku 2019. Absolútne zvýšenie o 17 289 prenocovaní
predstavuje 6,35% rast. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských
kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková.
Lepšia ekonomická úroveň
,,Rada by som dala do pozornosti hlavne
nárast samoplatiacej klientely v porovnaní
s rokom 2018, zatiaľ k novembru 2019,
lebo ešte nemáme bilancovaný december.
Za prvých 11 mesiacov vlaňajška sa nám
medziročne zvýšil počet samoplatiacich
klientov o 23%, čiže z 13 141 (s 56 085 prenocovaniami) na 16 168 klientov (s 65 934
prenocovaniami). Tohtoročný rast návštevnosti v kategórii samoplatcov ide na vrub
domácej klientely a pripisujeme to hlavne
príspevku od štátu na rekreáciu, ktorý
využívajú zamestnanci väčších podnikov.
K zvýšeniu prispela aj lepšia ekonomická
úroveň obyvateľstva a ochota Slovákov
míňať financie na svoje zdravie a relax.
Odvetviu pomohla aj znížená DPH na ubytovanie a pokles DPH na niektoré potraviny,“
okomentovala situáciu T. Šatanková.
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Dodala, že príspevky na rekreáciu využívajú zamestnanci väčších podnikov vo veľkom. Pacienti si po absolvovaní pobytu, na
ktorý majú nárok aj so svojimi rodinnými
príslušníkmi, vyzdvihnú účtovné doklady,
ktoré si nechávajú preplatiť u svojho zamestnávateľa. Rezervy na rast sú ešte
v kongresovej turistike a u cudzincov.

„Za prvých jedenásť mesiacov
vlaňajška sa nám medziročne
zvýšil počet samoplatiacich
klientov o 23 percent. Hlavne
vďaka príspevku od štátu na
rekreáciu.“ TAMARA ŠATANKOVÁ
Priestor pre ďalší rast majú Bardejovské
kúpele aj v kongresovej a incentívnej turistike,
kde zvyšujú vyťaženosť štvorhviezdičkového
kongresového hotela Alexander. Aj teraz
v januári 2020 pre klientov, ktorí si rezervujú
pobyt cez rezervačný formulár na webe hotela, pripravili dodatočnú 10% zľavu z pobytu
v hoteli Alexander.
Potenciál rastu mu zabezpečuje vysoká
úroveň ubytovania a služieb, výnimočná
kuchyňa a vlastné wellness.
Bardejovské kúpele, a.s. pokračujú aj v budovaní značky kráľovských kúpeľov s využitím
zrekonštruovaného historického hotela
Alžbeta, v ktorom sa v minulosti liečila cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. Romantika bývania v jej apartmáne, ale aj množstvo replík
a predmetov z jej života, stále priťahujú
hlavne ženské návštevníčky.

BARDEJOVSKÉ
POZVÁNKA/INZERCIA
KÚPELE

Rezervy sú aj v stagnujúcich počtoch zahraničných návštevníkov. Tradične to závisí
aj na dopravnej infraštruktúre, chýbajúcich
diaľniciach a letiskách.
Bardejovská minerálna voda
V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou,
netuberkulózne choroby dýchacích ciest,
choroby z povolania, ochorenia obličiek
a močových ciest, choroby pohybového
ústrojenstva a ženské ochorenia.
Bardejovská minerálna voda je prírodná-liečivá, slabo až stredne mineralizovaná,
hydrogén uhličitanovo-chloridová, sodná, železitá uhličitá, studená, hypotonická,
so zvýšeným obsahom kyseliny boritej.
Kúpele si vychutnávala nielen cisárovná
Alžbeta, ale pobýval tu aj rakúsko-uhorský
cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia
manželka cisára Napoleona (1809), ruský cár
Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária
Kazimiera Sobieska.
Atraktívny aktívny oddych
Klienti si priamo v Bardejovských kúpeľoch
užívajú wellness a rekondičné pobyty,
kúpanie, relax, procedúry, lyžovačku, galavečery, živú hudbu, kulinárske špeciality, gurmánske lahôdky, ochutnávky a konzumácie
vín a množstvo ďalších akcií.
Viac informácií na: www.kupele-bj.sk.
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