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SOCIÁLNY DOM ANTIC V BARDEJOVE
ZNAMENÁ SPOKOJNOSŤ
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života.” Takto znie
motto Sociálneho domu ANTIC n. o., Bardejov, ktoré Vás uvíta hneď pri vstupe.
Svoj vlastný príbeh začali písať v roku 2016 a za svoju činnosť už stihli získať
národnú cenu starostlivosti. Dobré srdce nenájdete v ANTIC-u len vo vzácnej
vitríne. Nachádza sa v každom kúte zariadenia, ktorému dominuje kvalitná starostlivosť a osobitý prístup ku klientom.

TÉMA ČÍSLA
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SOŠ ekonomiky,
hotelierstva a služieb

Starosta obce Pavol Ceľuch: Osobitnú
časť v týchto novinách chcem venovať
školstvu v našej obci, ktorá si v tomto roku pripomína 125. výročie založenia štátnej školy vo Sveržove.

V porevolučnej športovej histórii mesta
patrí klub po futbale k najstarším kolektívnym športovým klubom, ktoré od roku
1989 v Bardejove fungujú.

Vďaka programu Erasmus+ sa žiaci a učitelia Strednej odbornej školy ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove zapojili spolu
s partnerskou školou Střední škola
gastronomie a služeb v Novej Páke
do projektu “Ukaž, co umíš”.

Štátna škola nebola v obci prvou školou. Pred jej vznikom, v roku 1863, bola
založená pri kostole rímsko-katolícka škola. Budova školy bola z dreva, neskôr bola
vybudovaná nová drevená
škola na južnej strane obce.
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Písal sa február 1998, kedy sa v priestoroch
klubu ZMnS v Bardejove zišli traja nadšenci
basketbalu – M. Vrábeľ, Š. Petrovič a L. Mojdis. Hneď na prvom stretnutí založili ženský
basketbalový klub pod názvom Bardejovský
basketbalový klub pri Zväze
mladých na Slovensku.
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Zameriava sa na rozvoj medzinárodnej spolupráce vo vzdelávaní, ktorého
cieľom je rozvíjanie zručností
a získavanie vedomostí.
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AKO BUDE VYZERAŤ BUDÚCNOSŤ
ŠPORTU V BARDEJOVE?
MESTO MÁLO KOMUNIKUJE, ŠPORT JE NA OKRAJI ZÁUJMU
vývoj našej mládeže. Pre zapojenie väčšieho
množstva mládeže do športu budeme hľadať
spôsoby, ako motivovať rodičov, aby viedli
svoje deti športovať.
Prepojenie škola - klub
Podľa mnohých zúčastnených je kľúčovým
pre rozvoj športu v meste práve prepojenie športu na základných školách so športovými klubmi. Šport však potrebuje aj materiálne zázemie. Pre vytvorenie vhodných
materiálnych podmienok je nevyhnutné
dobudovať športovú infraštruktúru, ihriská,
školské areály, telocvične. Osobitná kapitola
v rámci športovej infraštruktúry v meste je
vybudovanie 400 metrovej atletickej dráhy
pre plnohodnotný tréning atletiky, ktorá tu už
raz bola, ale ustúpila tribúnam.

| Diskutovali o športe v Bardejove
Prednedávnom sme mali možnosť diskutovať v kultúrno-komunitnom centre Bašta
o budúcnosti športu v našom meste v rámci
diskusného večera Rozhovory o meste #2.
Našimi hosťami boli známe mená zo športu
– Juraj Ščerbík, Ladislav Mojdis, František
Kuľka a všetci, ktorí sa na besede zúčastnili
osobne.

sme v meste mali dlhodobú koncepciu športu a práce s mládežou, ako vodiacu víziu pre
nasledujúce roky. Ozvali sa aj hlasy volajúce
po jasných pravidlách a kritériách pre prideľovanie dotácií pre jednotlivé mládežnícke
športové kluby tak, aby bolo jasné, s akými
verejnými prostriedkami môžu kluby disponovať v nasledujúcom roku.

Zlá situácia v meste i regióne

Ženský futbal bol najlepší

V Bardejove dnes nefunguje žiadny šport Do akej miery je vhodné, aby vrcholové
na vrcholovej úrovni. Diskutujúci zhodnotili športy boli závislé na hráčoch – legionároch?
neutešený stav športu v našom meste. Aké
riešenia zazneli na tento stav?
Zhodneme sa na tom, že rozlišujme medzi vrcholovým športom, ktorý by mal byť finančne
S hosťami sme sa zhodli, že ak má byť Barde- samostatný a amatérskym či mládežníckym
jov opäť mestom športu, bude potrebné, aby športom, ktorý je podmienkou pre zdravý

Zlá komunikácia s mestom
Na dosiahnutie toho všetkého zaznel
aj návrh, aby športové kluby zvolili spoločný
postup pri komunikácii s mestom, aby samospráva cítila potrebu opäť vrátiť Bardejov
medzi mestá, kde je šport v popredí záujmu.
Ďakujeme pekne za zaujímavú diskusiu
našim hosťom, ktorí prišli a diskutovali spolu s nami o hľadaní ciest, ako vrátiť Bardejov
opäť na športovú mapu Slovenska.
Sme radi, že v našom meste je stále veľa zanietených športových nadšencov, ktorým nie
je ľahostajný šport v Bardejove. Podujatie,
ktoré moderoval Miloslav Olejár, organizovalo združenie Bardejovizie.sk.
(Bardejovizie.sk)

EDITORIÁL | MILO OLEJÁR

Bardejov bol vždy mestom športu. Futbalu,
hádzanej, hokeja, či basketbalu a atletiky.
Za každým športom v našom meste
by sme našli legendu, ktorá je synonymum
úspechov, ktoré kedysi Bardejov mal.

upadá? O tom, že šport je dôležitý pre
zdravý vývoj mládeže, niet pochýb. Každý,
kto bol súčasťou športového tímu vie,
že šport rozvíja nielen fyzické vlastnosti, ale
aj psychické. Sila nie je vo výkone jednotlivca,
ale v súhre všetkých v tíme. Je aj zdrojom
Ešte nedávno sme sa mohli tešiť aspoň hrdosti na svoje mesto, zdravého lokálpatrizo ženského futbalu, ktorý bol slovenskou otizmu.
špičkou. Žiaľ, už neplatí ani to. Po chvíľke
zamyslenia zistíte, že v Bardejove už nie je Už
antickí
Gréci
zaviedli
výraz
šport na vrcholovej celoslovenskej úrovni. kalokagatia - ideál súladu a vyváženoNa štadióne máme rozšírenú kapacitu sti fyzickej a duševnej stránky človeka.
tribún, ktorým ustúpila aj atletická dráha Pre antických Grékov bola telesná kultúra
a zívajú prázdnotou. Čím to je, že mestské integrálnou súčasťou kultúry spoločnosti.
hradby rozkvitajú, ale šport v našom meste Inšpirujme sa.

2 | bardejovízie.sk

ŠPORT V BARDEJOVE

Naspäť do Bardejova. Otázka znie,
či chceme mať v Bardejove vrcholový
šport. Uspokojíme sa s týmto neutešeným
stavom?
Dajme našej mládeži možnosť zistiť,
že tvrdá práca na sebe prináša úspechy.
Vrcholový šport v meste je dôležitý, aby
mládež mala vzory, motiváciu na sebe
pracovať a hrdosť na svoje mesto.
Nie je to len zábava pre dospelých. Alebo
nám stačia športové krúžky a zopár športových klubov. ktoré prežívajú silou vôle
odhodlaných a zanietených dobrovoľníkov?

ahoj.tv
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CELÉ VÝCHODNÉ SLOVENSKO
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MLÁDEŽ PARTIZÁNA BARDEJOV SA SNAŽÍ
Výsledky A mužstva Partizána veľa radosti
fanúšikom neprinášajú. Po ligovom ročníku
2020/2021 sa v druhej lige udržali len administratívnym zásahom a ani jarná časť
ročníka 2021/2022 nedáva Bardejovčanom
veľa nádejí na dobré umiestnenie v II. futbalovej lige.
Do konca súťaže je ešte 16 kôl a hrá sa o 48
bodov, a tak šanca stále žije. Počas zimnej
prestávky sa toho bude v mužstve musieť
veľa zmeniť. Ináč futbalistov z Horného
Šariša čaká tretia liga. Do Bardejova sa kvalitným hráčom akosi nechce. Problémom môžu
byť pravdepodobne peniaze. Tých samo| Mladí futbalisti z Bardejova
zrejme nikdy nie je dosť a zvlášť na chudobnom východe Slovenska. Peniaze však nepo- ky nie sú podstatné. U12 hrajú na dvoch nančné prostriedky putujú do tzv. futbatrebuje len A mužstvo.
malých ihriskách. U13 už na veľkom fut- lových akadémií. Získať štatút akadémie,
balovom ihrisku s upravenými pravidlami podľa súčasných pravidiel, je veľmi ťažké
Partizán Bardejov BŠK, to nie je len áčko
a hracím časom.
a finančne náročné (pre Partizán takmer
nemožné). Bardejovčania sú zaradení medzi
Je to aj cca 250 detí, chlapcov a dievčat Starší žiaci U14 a U15 hrajú rovnako ako Útvary talentovanej mládeže a tu je zväzová
od 6 do 19 rokov, ktoré si každodenne ich mladší kolegovia prvú ligu. Systém podpora oveľa nižšia.
nachádzajú cestu na Mestský štadión súťaže je rovnaký ako u U12 a U13. Parv Bardejove. Je to aj takmer dvadsiatka tizán pôsobí v skupine východ. Tu sa už Preferencia akadémií sa odráža aj v prestumládežníckych trénerov. Ľudí obetavých, berie futbal vážne a aj výsledky sú dôležité. povom poriadku. Akadémia má možnosť
vysoko kvalifikovaných, ochotných za málo V oboch kategóriách sa hrá na „veľké ihrisko“ (takmer zadarmo a bez súhlasu klubu) získať
peňazí robiť veľa muziky. Partizán Bardejov s upraveným hracím časom.
hociktorého chlapca z menších klubov. A tak
má päť futbalových prípraviek. Najmladšie
aj Partizán má dnes hráčov v Žiline, Dunajskej
sú deti narodené v roku 2015 a mladšie (U7). Dorastenci U17 a U19 hrajú druhú doras- Strede, Trenčíne či Českých Budějoviciach a
Pútavou, zaujímavou formou si robia svoje teneckú ligu. Tú riadi SFZ a je rozdelená do títo chlapci samozrejme v Bardejove chýbajú.
prvé futbalové krôčiky. Je to však aj o pohy- dvoch skupín. Partizáni sú zaradení v sk- Žiaľ, dnes sme na Slovensku dospeli do
bovej príprave, rôznych hrách a súťažiach.
upine východ (podľa regiónov cca od Banskej štádia, že mládežnícky šport nikoho nezauBystrice po Trebišov). V tomto roku sa chlap- jíma. Podpora štátu je minimálna, skôr by
O rok starší (U8) sú na tom v podstate rovna- com veľmi nedarí a čaká ich boj o záchranu sa dalo povedať, že žiadna. Štátny tajomník
ko. U7 ani U8 nehrajú oficiálne súťaže. Me- v súťaži.
pre šport na Ministerstve školstva je čosi ako
rania síl s rovesníkmi z iných klubov sú však
„Colombova žena“ (všetci vedia, že jestvuje,
vítané. Teda merania síl, skôr futbal pre Juniorky U19 a žiačky U15 pokračujú v činno- nikto však nevie, čo robí).
zábavu detí, trénerov a rodičov. Bez rozhod- sti aj potom, keď SFZ svojím nespravodlivým
cov, góly ani body nikto neráta. Ak turnaj, tak a nezákonným rozhodnutím pripravil ženy Tam, kde sú veľkí sponzori, to ešte ako tak
bez stanovovania výsledkov. Samozrejme Partizána Bardejov o možnosť hrať Ligu funguje
tréneri vidia, ako mužstvá fungujú a rovna- majstrov, získať cca 90 000 eur a takto zako posúdia, kde sú rezervy, kde je potrebné bezpečiť financie pre ďalšie bezproblémové Najmä u nás na východe republiky je však
tréningový proces obmeniť, čo už deti vedia pokračovanie veľmi úspešného ženského situácia vážna. Mládežnícke futbalové
a čomu sa viac venovať.
futbalu. Ľudí znalých pomerov určite neprek- mužstvá neustále zanikajú. Vidieť to aj na
vapí, že účasť v LM i vyššie uvedené finančné znižujúcom sa počte mužstiev v regionálnych
Obrovským prínosom pre dieťa, ale aj pre prostriedky putovali do bratislavského Slo- (a nielen tých) súťažiach. Na rozdiel
rodičov je, že takýto detský futbalový svet vana. Dnes už v Bardejove pokračujú len od mnohých ďalších športov, futbal ešte žije.
nie je len o futbale. Je to aj o zdravom a pri- mládežníčky. Oba kolektívy hrajú 1. ligu, oba A je to zásluha predovšetkým obetavých
meranom pohybe, disciplíne o živote v kolek- si počínajú veľmi dobre. Nesmieme však ľudí, ktorí ho s vysokým nasadením
tíve. Prípravkári U9, U10 a U11 sú už skúsení zabudnúť ani na futbalovú prípravku, v ktorej a odbornosťou, za máličko peňazí, napriek
borci. Hrajú vlastnú súťaž organizovanú majú dievčatá možnosť zoznámiť sa s futba- všetkému ešte stále robia.
V úvode
VsFZ. Tréningy sú už viac zamerané na futbal lovou loptou.
sme hovorili o nedostatku financií pre
a sú vedené tak, aby boli na úrovni psychickej
A mužstvo. Tie však chýbajú aj mládežnía fyzickej úrovne týchto detí. Hrajú síce súťaž, Ak by sme pozerali na výsledky z minulosti kom. Našťastie v klube (na rozdiel od
ale ani tu sa tréneri výsledkami nezaoberajú. a na tie terajšie, v prípade Partizána ide mnohých väčších a bohatších) sa aspoň
Skôr ich, rovnako ako pri mladších kolegoch,
o ústup z pozícií. Na celý problém je však
na základné fungovanie zatiaľ vždy našli.
zaujíma, ako vyzerá herný prejav mužstva, čo nutné pozerať komplexne.
deti vedia a čo ešte potrebujú „dobrúsiť“.
(P. Cingel)
Zmenil sa systém súťaží
O TOM, KTORÍ HRÁČI Z BARDEJOVA
Mladší žiaci U12 a U13 hrajú prvú ligu
SA PRESADILI V INÝCH KLUBOCH,
SFZ dnes nemá záujem podporovať malé
Súťaž je organizovaná SFZ a je rozdelená na futbalové kluby. Zväz si vytvoril elitu, ktorú
ZISTÍTE V ČLÁNKU
skupiny podľa regiónov. Ani tu ešte výsled- preferuje a posiela jej nemalé peniaze. FiNA NAŠOM WEBE AHOJ.TV
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ŠPORTU
ATLETIKA V BARDEJOVE ŽIJE CENTRUM
PRI ZŠ S MŠ POD VIN-

Školský športový klub JAK Bardejov bol
založený 1.1.1999. Sme mládežnícky klub,
máme deti od kategórie najmladší žiaci,
mladší žiaci, starší žiaci po dorast. Členskú
základňu tvoria hlavne žiaci/čky ŠT na ZŠ
Komenského 23 v Bardejove, ale aj deti
z iných bardejovských škôl a obcí okresu
Bardejov.
Momentálne máme 162 registrovaných
pretekárov. V štruktúrach klubu pracovali
a pracujú viacerí tréneri. Hlavná časť trénerskej práce je na pleciach Mgr. Andreja
Pečeňuka, ktorý je zároveň hlavný tréner
a Mgr. Zorana Kollároviča, predsedu AO ŠŠK
JAK Bardejov. V súčasnosti trénuje aj Mgr.
Sergej Kravec. Ďalšími trénermi v klube boli
Mgr. Ľudmila Dubinská, Mgr. Róbert Senčák,
Mgr. Alena Zavacká. Spolupracovali s nami
bývalí výborní atléti z Bardejova, ako sú
Eugen Podhájecký, Pavol Zajac, Jozef Mika
a Stanislav Tribus. Dušou a ekonómom klubu
je Mgr. Ivan Dzuriš.
Areál pri ZŠ Komenského

Klub na tréningový proces využíva športový
areál pri ZŠ Komenského 23 v Bardejove.
Za 22 rokov existencie sme vychovali viacero
účastníkov mládežníckych MS, ME – Vladimíra Šibová, Júlia Kočárová, Zuzana Karaffová, Slavomíra Vrlíková, Zuzana Marušinová, Radoslav Voľanský.
Ďalšími vynikajúcimi atlétmi v mládežníckych
kategóriách s viacerými titulmi M-SR
a reprezentanti na medzištátnych stretnutiach mládežníckych výberov boli – Miroslav
Opet, Kamil Ondek, Stanislav Poperník, Lenka Harčáriková, Jaroslav Stach, Jozef Hladký,
Martin Buffa, Helena Podhájecká, Martina
Reviľáková, Kvetoslava Hanuščáková, Marta
Vargová, Mária Majirská, Matúš Kolcun, Veronika Olšavská, Dagmar Karaffová, Peter
Lučanský, Matúš Jankov, František Jankov,
Marek Herstek, Patrik Helmanovský, Gabriel Katrenič, Marek Vašičkanin, Jonáš Draganovský.
V súčasnosti medailistami a členmi
mládežníckych reprezentačných výberov sú
– Šimon Kovaľčin, Terézia Vaneková, Samuel Šima, Petra Čupeľová, Jana Knišová, Mário
Macej, Daniel Smoleň.
Posledným veľkým úspechom nášho
mládežníckeho klubu je 3. miesto Františka
Vagáskeho vo vrhu guľou na 1. Svetových
školských hrách mládeže - Belehrad (Srbsko)
2021.
Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží družstiev
vo všetkých vekových kategóriách mládeže,
ktoré organizuje SAZ v rámci Majstrovstiev
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východoslovenskej oblasti a M-SR. V týchto súťažiach dosahujeme vždy umiestnenia, ktoré nám zaručujú postup na M-SR,
Mládež HC 46 Bardejov má svoj domov v ZŠ
na ktorých sa nám darí vždy získať medais MŠ Pod Vinbargom. Od začiatku školského
lové umiestnenie.
roka tam funguje Centrum športu. Zaujímavý
projekt pripravil Slovenský zväz ľadového
Jeden z najúspešnejších rokov v školskom
hokeja (SZĽH).
športe v atletike sme zaznamenali zatiaľ na
posledných M-SR základných škôl - Košice
Na základe náročných testov pozíciu am2019, kde naše obidve družstvá (chlapci
basádorov získali tréneri Stanislav Mojdis
a dievčatá) získali zlaté medaily.		
a Tomáš Reviľák. Úlohou centra bude vyV rokoch 2006 – 2015 sme organizovali tvoriť priestor pre športovanie, kde budú mať
druhý najväčší medzinárodný míting v skoku deti príležitosť využívať voľný čas. K dispozícií
do výšky na Slovensku „Memoriál Vladimíra bude týždenný korčuliarsky program na ľade
Savčinského“ na počesť prvého Slová- a popoludňajšie aktivity.
ka, ktorý preskočil latku vo výške 2 metre.
V rámci súťaži družstiev Východoslovenského atletického zväzu sme na Mestskom štadióne organizovali jednotlivé kolá
v kategórii mladšieho a staršieho žiactva
a súťaže jednotlivcov vo všetkých vekových
kategóriách v cezpoľnom behu. V rámci
školských súťaží sme organizovali majstrovstvá okresu a Prešovského kraja v atletike ZŠ a tiež majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ
v cezpoľnom behu.

„Za 22 rokov sme vychovali
množstvo úspešných atlétov a
účastníkov mládežníckych MS.”
ZORAN KOLLÁROVIČ

Upresniť úväzky trénerov
Prezident klubu Tomáš Ivan, jeden z ambasádorov, vie, že ich čaká neľahké obdobie.
„Začneme v októbri, kde by mal byť základný kurz korčuľovania pre prvákov, druhákov
z mesta. Ďalej pokračujeme aj v škôlkach,
čo sme rozbehli ešte pred covidom. Je potrebné upresniť úväzky pre ambasádorov
a trénerov korčuľovania. Finančne to zabezpečuje
SZĽH.
Finálne
detaily
budú
známe
po
stretnutí
na Odbore školstva, mládeže a športu
pri Mestskom úrade. Tréneri budú zamestnancami školy.”
Jednotlivé družstvá povedú tréneri

Naši mladí atléti sa zúčastňovali pred
pandémiou viacerých medzinárodných
mládežníckych podujatí, ako napríklad Športový festival detí a mládeže Zamošč (PL),
Míting „Krak“ v Krakove (PL), výškarský
míting SEKOWA (PL), Samsung cup Waršava (PL), halový atletický míting Brest (BY),
Európske atletické hry mládeže Brno (Cze),
výškarský atletický míting Ľvov (UA), atletický míting Ternopol (UA), atletický míting
Tiszaujvároš (HUN).

Do súťaží budú jednotlivé družstvá na sezónu
2021/2022 pripravovať títo tréneri:

V súčasnosti nám veľkú radosť robia
odchovanci nášho klubu a športových tried,
ku ktorým patrí slovenská reprezentantka
a účastníčka ME v Berlíne v hode kladivom
Veronika Kaňuchová, prvým trénerom bol
Mgr. Zoran Kollárovič, a tiež najlepší vytrvalec
na Slovensku Tibor Sahajda, prvý tréner bol
Mgr. Andrej Pečeňuk.

ŠPORTOVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY 4. - 5. roč.
- V. Mojdis, Daniel Marcinov, Stanislav Mojdis.

JUNIORI a DORASTENCI - Ľuboš Rybár,
Vladimír Mojdis.
KADETI - Patrik Sokoli, Tomáš Ivan.
ŠPORTOVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY 7. - 6. roč.
- Ľubomír Baránok, Branislav Poch,
Patrik Sokoli.

ŠPORTOVÉ HOKEJOVÉ TRIEDY 3. - 2. -1. roč.
- S. Mojdis, D. Marcinov, T. Reviľák.
PRÍPRAVKY 2. - 1. - 0. roč.
- B. Poch, D. Marcinov, S. Mojdis, T. Reviľák.

Veríme, že takých, ako sú Veronika a Tibor,
sa nám podarí vychovať za pomoci spo- Tréner brankárov S. Mojdis, kondičný tréner
lupráce s vedením ZŠ Komenského 23 a pod- T. Reviľák, hlavný tréner P. Sokoli, manažér kluporou mesta, ktorá by mohla byť do budúc- bu Pavol Goriščák, prezident klubu Tomáš Ivan.
nosti ešte oveľa lepšia.
(J. Ščerbík)
(Zoran Kollárovič)

ŠPORT V BARDEJOVE

ahoj.tv

PRÁCA S MLÁDEŽOU JE NÁROČNÁ,
NO O TO KRAJŠIA
V BARDEJOVE VYRASTAJÚ BASKETBALOVÉ TALENTY
Miloslav Olejár je prvú sezónu basketbalovým trénerom kadetiek BKM v Bardejove.
V rozhovore sa dozviete o predchádzajúcich
skúsenostiach, o začiatkoch a plánoch
s družstvom na najbližšie obdobie.
Trénujete mládežnícky basketbal. Skúsenosti s prácou a mládežou máte aj
z kanadského Ontária. Ako by ste tieto
skúsenosti porovnali?
V zahraničí som trénoval tak ako tu, len
na dobrovoľníckej báze. Dva roky som bol
asistentom trénera, jeden rok som bol hlavný
tréner. V Bardejove trénujem družstvo kadetiek len pár mesiacov.
Prvý rozdiel, ktorý mi udrel do očí, vidím
v tom, že na začiatku každej sezóny v Ontáriu
sme mali takzvaný dvojdňový „výber“ 10 –
12 hráčok, ktoré nasledujúcu sezónu tvorili
družstvo.
O tých desať miest sa uchádzalo niekedy aj
20 hráčok. Znamenalo to, že každá hráčka
chcela byť v družstve a poctivo trénovala,
ak sa tam dostala, chcela pokračovať aj na
budúcu sezónu.
U nás je momentálne taká situácia, že hráčky
skôr hľadáme a robíme nábor. Bola tam
teda súťaživosť o miesta v družstve, ale aj
o hráčky medzi jednotlivými klubmi, keďže
klubov bolo v tej oblasti viac.
Ako hodnotíte prvé mesiace s družstvom
kadetiek?
Prvé mesiace sú určite poznačené epidemiologickou situáciu. Zápasíme aj s nedostatkom
hráčok hlavne na tréningoch, ale niekedy aj
na zápasoch. Družstvo máme momentálne
vyskladané hlavne z ročníka 2006, doplnené
ročníkom 2008 a 2009.
V Bardejove som našiel v klube zanietených
ľudí, ktorí svoj čas venujú klubu, teší ma to.
Cítim sa tam dobre. Spolupráca na klubovej
úrovni je veľmi dôležitá. Verím, že dlhodobá
práca prinesie o niekoľko rokov úspechy.
Za úspech považujem však aj to, že dáme
možnosť bardejovskej mládeži športovať
a zároveň získavať návyky užitočné pre
život. Disciplína, trpezlivosť, cieľavedomosť,
tímová práca.

| Dievčatá potrebujú usmerniť a povzbudiť
sú tie, ktoré sa na ihrisku bodovať nedajú.
Aké sú ciele s družstvom pre túto sezónu?
V tomto roku si nekladieme ciele ohľadom
nášho umiestnenia.

Najdôležitejšie bude udržať motiváciu hráčok
Práca trénera mládeže je len sčasti o vi- počas sezóny tak, aby pandemická situácia
diteľných úspechoch na ihrisku. Oveľa nemala na nich negatívny vplyv.
dôležitejšie výsledky pri práci s mládežou

bardejovízie.sk
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Sú to mladé dievčatá, psychika u nich zohráva hlavnú rolu. Pozitívna energia a atmosféra
v družstve je podľa mňa dôležitá nato, aby sa
družstvo zdokonaľovalo ako celok.
Aby sa dievčatá navzájom ťahali, tešili sa
na každý tréning a zápas, mali spoločné
pozitívne zážitky a budovali sme spolu tím,
ktorý sa presadí v dlhšom časovom horizonte.
(red)
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P. CEĽUCH: ROK 2021 BOL ZVLÁŠTNY,
SMUTNÝ AJ VESELÝ,
ZAHALENÝ NEZVYČAJNOSŤOU,
ALE HLAVNE BOL ÚSPEŠNÝ

| Materská škola vo Sveržove
Záver kalendárneho roka sa nesie už tradične v znamení bilancií. Ani my sa nechceme spreneveriť tradíciám a zvlášť
nie v tomto roku, ktorý možno označiť
za zvláštny.

môžem s čistým svedomím predložiť veľmi
stručný popis aktivít práce Obecného úradu
v obci Sveržov v roku 2021.

Ak mám hodnotiť rok 2021, je prirodzené,
že musím nadviazať na predchádzajúci
rok. Nemôžem nespomenúť „okresané“ finančné prostriedky na podielových daniach,
od marca 2020 sme pracovali v „núdzovom
režime“plnom nepopulárnych opatrení, ktoré
sme vnímali so strachom aj rešpektom.
Aj Vianoce 2020 boli zvláštne poznačené
opatrnosťou, obavami a strachom.

V marci 2021 sme úspešne ukončili jednu etapu výstavby chodníka okolo štátnej
cestyIII/3485, a tak už skoro trištvrte roka
sú obyvatelia v tejto časti obce chránení
ako účastníci cestnej premávky. Zároveň
boli do zeme uložené káble na výstavbu
vysokorýchlostného internetu.

Záver roka 2020 bol poznačený testovaním
a v novom roku 2021 sme pokračovali
v testovaní našich obyvateľov na Covid - 19.
Môžem s uspokojením konštatovať, že sme
to zvládli až do polovice mája 2021.

Výstavba chodníka a rýchly internet

„V marci sme úspešne ukončili
jednu etapu výstavby chodníka
okolo štátnej cesty a tak sú
obyvatelia v tejto časti obce
chránení ako účastníci cestnej
premávky.”

Ani my sme sa nevyhli úmrtiam a je mi veľmi
PAVOL CEĽUCH
smutno za ľuďmi, ktorí mi boli blízki a stali sa
obeťami tejto pandémie. Prísne pandemické Dobrou správou je, že ku koncu roka 2021
opatrenia nám nedovoľovali organizovať sme boli úspešní aj pri druhej etape výstavžiadne kultúrno-spoločenské akcie, ale aj tak by chodníka okolo štátnej cesty II/3485.
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S prácami sa začne po podpísaní zmluvy
s MAS Horná Topľa.
V auguste 2021 SÚC PSK začala realizovať na ceste III/3485 projekt „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov – Gaboltov“. Verím,
že k ôsmym smrteľným dopravným nehodám na úseku cesty Tarnov - Gaboltov,
už v budúcnosti nepribudnú ďalšie.
Koniec nepohodlnému parkovaniu
Spokojní môžu byť aj návštevníci kostola
sv. Martina a cintorínov, pretože vybudovaním spevnenej plochy pred RKC kostolom
už nebudú musieť parkovať v blate. Verím,
že rovnaká radosť bude z vynovených WC
v sále kultúrneho domu, upravených priestorov kuchyne, klimatizovanej sály či doplneného nového kúrenia v sále kultúrneho
domu.
V úzkej spolupráci s Rímskokatolíckym
farským úradom v Gaboltove sme pomáhali pri oplotení kultúrnej pamiatky kostola
sv. Martina a cintorína ECAV a nápomocní

ahoj.tv

Aktívni hasiči

sme boli aj pri vybudovaní „bezbariérového“
vstupu a výstavbe prístreška pri kostole
ECAV.

Našu pozornosť si zaslúžia aj naši hasiči,
ktorí nezaháľali a v letev spolupráci s HaZZ
v Bardejove pripravili taktické cvičenie
na využívanie protipovodňových zábran,
ktoré sú súčasťou výbavy protipovodňových
vozíkov.

Nové pietne miesto pre nenarodené deti
Na miestnom cintoríne pri kostole sv. Martina sú pochované tri deti učiteľa Gustáva
Mózera, ktorý sa zaslúžil o vznik a postavenie štátnej školy vo Sveržove. Pôsobil v obci
43 rokov, od 17.10.1887. Pochované je tu aj
dieťa prvého notára v obci – Michala Horvatovicha. S podporou PSK bolo týmto deťom
postavené nové pietne miesto, ktoré je
zároveň aj pamätníkom pre nenarodené detí.
Dočkajú sa čističky odpadových vôd
S uspokojením aj radosťou som prijal správu,
že v obci sa postaví kontajnerová ČOV pre
zvoz žumpových vôd pre obce Sveržov
a Tarnov, kde je investorom VVS a.s. Košice.
Týmto riešením sa s nižšími investičnými
nákladmi vyrieši nakladanie s odpadovými
vodami zo žúmp v obci Sveržov a Tarnov,
pričom v budúcnosti, keď sa nájdu finančné
prostriedky na vybudovanie kanalizácie,
v týchto obciach bude predmetná ČOV slúžiť
na čistenie splaškových odpadových vôd dopravených kanalizáciou do predmetnej ČOV.
V rámci výstavby sú navrhované aj
spevnené plochy a prístupová komunikácia
do areálu ČOV, elektrická prípojka
a NN rozvody aj s vonkajším osvetlením, potrubné rozvody v rámci areálu, vodovodná prípojka a potrubie odtoku vyčistených odpadových vôd
do recipientu aj s výustným objektom,
oplotenie areálu a príslušné sadové a terénne
úpravy. Jej sprevádzkovaním sa obyvateľom
týchto obcí uľahčí a skvalitní život.

Amfiteáter v strede obce síce zízal celý rok
prázdnotou, ale malými úpravami pódia
sme skrášlili celý areál a veríme, že v blízkej
budúcnosti tam bude opäť veselo. Komunitné centrum v obci je nápomocné obecnému
úradu hlavne pri práci s marginalizovanými
skupinami, kde spolu s terénnymi sociálnymi
pracovníčkami pomáhali obci hlavne počas
covidových opatrení aj službami pre obyDeti, ktoré tam trávia čas počas vyučova- vateľov obce – kadernícke či masérske služby
nia, v školskom klube alebo svoj voľný čas, a podobne.
sa cítia bezpečnejšie a ich rodičia sú určite
spokojnejší. Veľká vďaka patrí Prešovskému Do konca roka nám ešte zostáva pár týždňov,
samosprávnemu kraju za finančnú podporu počas ktorých nebudeme zaháľať, ale
projektu „Rekonštrukcia ihriska pri Základ- budeme pokračovať a pomaly dokončovať
nej škole Sveržov“, nakoľko projekt bol pod- rozbehnuté projekty, pripravovať nové projekty na rok 2022 s vyhliadkou na ďalšie
porený z rozpočtu PSK.
roky. Ale už dnes môžem hodnotiť rok 2021
Kamerový systém pri základnej škole bol ako rok, ktorý bol zvláštny, smutný aj veselý,
doplnený o dve kamery, a tak je celý areál zahalený nezvyčajnosťou, ale hlavne ako rok
školy pod stálym dozorom bezpečnostných úspešný.
kamier.

Aj Materská škola Sveržov sa v roku 2021
chystá na oslavy svojho založenia. Dátum vzniku Materskej školy Sveržov sa
v kronike škôlky uvádza ako deň 27.12.1961.
Dúfam, že pandemická situácia v okrese
nám umožní si tento deň pripomenúť
vianočnou kapustnicou, ktorú sme s výnimkou minulého roka každoročne v obci
podávali pre deti a obyvateľov obce.

125 rokov od založenia štátnej školy

Želám si, aj keď si zahaľujeme tváre rúškami, aby sme si viac otvorili svoje srdcia, aby
v nich mali miesto aj tí, ktorí nám nefandia,
aj tí, ktorí majú iné názory, ako máme my.
Veď aj príroda je krásna tým, že je pestrá.
(Pavol Ceľuch, starosta obce Sveržov)

ZAUJÍMAVÉ VIDEOREPORTÁŽE
ZO SVERŽOVA
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ.TV

Osobitnú časť chcem venovať školstvu
v našej obci, ktorá si v tomto roku pripomína 125. výročie založenia štátnej
školy vo Sveržove. Štátna škola nebola v obci
prvou školou. Pred jej vznikom, v roku 1863,
bola založená pri kostole rímsko-katolícka
škola vo Sveržove. Budova školy bola z dreva, neskôr bola vybudovaná nová drevená
škola na južnej strane obce. Do tejto školy povinne chodili aj deti z Tarnova. Prvým
učiteľom, ktorý mal učiteľský diplom, bol Ján
Duchoň.
V roku 1896 bola zriadená štátna škola,
v ktorej už riadnym učiteľom sa stal Gustáv
Mozer. Verím, že určite dobrým darčekom, pri
tomto výročí pre všetky deti aj pre dospelých
obyvateľov obce, bola úprava areálu školy
a rekonštrukcia ihriska v areáli školy.
Nová a hlavne bezpečná hracia plocha –
umelá tráva je určite lepšia ako predchádzajúci havarijný stav hracej plochy.

bardejovízie.sk

| Ihrisko pri základnej škole sa teší veľkej obľube
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FUTBALOVÁ ŠKOLA
V GERLACHOVE PLNÁ
MLADÝCH TALENTOV
Vznikli v roku 2018 v spolupráci so Základnou školou Gerlachov, obcou a miestnym
futbalovým klubom. Vízia vytvoriť kvalitnú
mládežnícku základňu športovcov sa premenila na realitu. Deti z Bardejovského okresu tak
môžu byť súčasťou unikátnej Futbalovej školy.
„Počas takého tri a polročného pôsobenia
tejto Futbalovej školy bolo doposiaľ naším
najväčším úspechom vytvorenie kategórie
U13 – minulý rok deti v tejto kategórii získali
druhé miesto v okresnej súťaži. V súčasnosti,
v tejto sezóne, sú na prvom mieste, z troch zápasov sme získali tri výhry,“ podotkol športový
manažér FK Gerlachov a spoluzakladateľ Futbalovej školy v Gerlachove Ľuboš Trudič.
„Sú to deti do 13 rokov a v podstate tréningový
proces prebieha v jednoduchej forme, keďže
sa ich snažíme viesť k práci s loptou, hlavne
k tej pohybovej príprave, aby boli čo najlepšie
pripravené pre ďalšie kategórie,“ uviedol tréner
kategórie U13 Michal Kaiser.
Keď Futbalovú školu zakladali, participovali
v nej len deti z obce Gerlachov. V súčasnosti
v nej pôsobí 40 mladých športovcov z rôznych
obcí.
Komunita detí a rodičov
„Vytvorili sme tu naozaj takú zaujímavú komunitu nielen detí, ale aj rodičov, ktorí chodia na
tréningový proces a samozrejme podporujú
deti počas zápasov,“ priblížil Trudič.
„Je aj tá výhoda, že sa u nás nič neplatí, podporujú nás rodičia dvomi percentami z dane,
taktiež máme perfektnú spoluprácu so ZŠ B.
Krpelca v rámci Centra voľného času, takže to
je také plus pre nás, aj tie deti vidia, že sa o nich
staráme,“ ozrejmil jeden zo spoluzakladateľov
Futbalovej školy v Gerlachove Peter Frický.
„Veľká vďaka patrí aj trénerom, lebo im venujú
ozaj veľa času. Cez letné prázdniny mali futbalový kemp, celkovo aj tie tréningy aj zápasy,
aj my medzi rodičmi sme sa pospoznávali,“ prezradila hrdá mamička.
Tréningy sú komplexné a mladí futbalisti ich absolvujú trikrát do týždňa. Záujem
o členstvo sa neustále zvyšuje, Futbalová škola svoje brány otvára pre všetkých, ktorí šport
milujú.
(red)

VIDEOREPORTÁŽ
O FUTBALOVEJ ŠKOLE V GERLACHOVE
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ.TV
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HISTÓRIA BKM BARDEJOV
V porevolučnej športovej histórii mesta
patrí klub po futbale k najstarším kolektívnym športovým klubom, ktoré od roku
1989 v Bardejove fungujú.

Napriek tomu sa klub rozrastá a stúpa aj
v úspešnosti. Zabezpečuje potreby hráčkam
na úrovni iných klubov. Najúspešnejšou kategóriou v rámci klubu je ročník 1999. Účastník 2. majstrovstiev Slovenska. Dve hráčky
tohto ročníka (Gajdošová Vanessa a Stachurová Andrea) si obliekli reprezentačné dresy
v mládežníckych reprezentáciách. Pridali sa
k Maníkovej Erike a Draganovskej Marianne.
Draganovská (Good Angels Košice) a Gajdošová (Piešťanské Čajky) získali aj majstrovské tituly v extralige.

Písal sa február 1998, kedy sa v priestoroch
klubu ZMnS v Bardejove zišli traja nadšenci
basketbalu – Maroš Vrábeľ, Štefan Petrovič a Ladislav Mojdis. Hneď na prvom stretnutí založili ženský basketbalový klub pod
názvom Bardejovský basketbalový klub pri
Zväze mladých na Slovensku. V tom čase bol
basketbalový klub jednou z mnohých aktivít
vtedy fungujúcej mládežníckej organizácie Draganovská končila kariéru vo francúzskej
v meste.
lige a Gajdošová pokračuje v univerzitnej
súťaži v USA. Medzi ďalšie talenty môžeme
Klub začínal netradične zvrchu
zaradiť Čupovú Sarah (naposledy hrala
v USA), Pekárovú Mirku (BK UMB Banská
Prvou kategóriou, s ktorou išlo do súťaže, Bystrica) a Puzderovú Vanesu (extraliga
boli ženy. Trénerkou bola Alena Dzúrová a jej SNV a v tejto sezóne nastupuje za Slovan
asistentkou Katarína Wneková Rychvalská. Bratislava).
Kostru družstva tvorili bývalé hráčky Partizána Bardejov doplnené o mladé dievčatá, Sarah Čupová je momentálne v rekonvalesktoré veľké skúsenosti s hrou nemali. Ešte cencii po operácii kolena. Veríme, že sa jej
v tom roku sa družstvo prihlásilo do súťaže stav upraví a bude pokračovať v basketbale.
do III. ligy.
Klub vychoval množstvo kvalitných hráčok
a nemôžeme nespomenúť aj Martinu RaDružstvu sa darilo nečakane dobre a súťaž tvajskú, Teréziu Biľovú, Líviu Pekárovú,
vyhralo. Nasledujúca sezóna 1999 – 2000 Dominiku Ristvejovú. Pojmom v basketbale
bola v činnosti klubu zlomová. Okrem toho, bola Anka Kozlovská, Ivana Kvočaková. Ako
že začalo súťaž s mládežníckou kategóriou najlepšia posila klubu, ktorá zapustila korene
staršie žiačky, do mesta sa presunul klub v našom meste, bola Kuhajdiková Andrea
CBK Cassovia Košice, čo spôsobilo, že ženské z Prešova. Aj vďaka nej sa posledné druždružstvo sa rozpadlo. Zlúčením pôsobnosti stvo žien hrajúce II. ligu roky pohybovalo
oboch klubov sa klub premenováva na BKM na popredných miestach ligy. Trénermi týchBardejov.
to dievčat boli Pavol Pekár a Ladislav Mojdis.
Poslednou hrajúcou odchovankyňou tohto
Sezóna 2000 – 2001 sa teda začína už pod družstva je Kundrátová Jesika.
názvom BKM Bardejov a ako prvá sa v súťaží
predstavila kategória kadetky. Pod klub pre- Súčasnosť klubu
chádza športová trieda pôsobiaca na VI. ZŠ
Pod Papierňou. Z tejto partie neskôr vznikne V súčasnosti klubové kormidlo drží pevne
základ ďalšieho ženského družstva, účast- v rukách Hribík Štefan starší, ktorému sekunníka II. ligy žien. V tomto družstve vyrástla duje jeho syn. Klub v tomto roku vstúpil do
prvá hviezda klubu Erika Maníková, juniorská súťaží SBA s rekordným počtom družstireprezentantka a neskôr hráčka CBK Casso- ev, a to sedem. Dve kategórie v mikro lige,
via Košice.
mladšie mini, staršie mini, mladšie žiačky,
staršie žiačky, žiačky a kadetky. Taktiež má
Klub sa rozširuje a prináša novinky do SBA klub dve prípravky, kde pripravuje dievčatá
a rozvíja ich koordináciu, pohybové zdatnosti
Ako prvý klub v rámci SBA ale aj Slovenska a ovládanie lopty. Vedú ich tréneri – Miloslav
nastupuje na zápas s dievčatami, ktorého Olejár a Stanislav Lindeman, Ľubomír Duzákladnú päťku tvoria dievčatá rómskeho dinský, Ján Cingeľ, Štefan Hríbik st. Daniela
pôvodu. Novinkou je aj dedinská liga. Obe tie- Hribíková, Ladislav Mojdis a Klára Lizáková,
to novinky neboli dodnes prekonané. V klube ktorí tvoria pilier klubu.
začínajú mestské žiacke súťaže, mestská
žiacka liga dievčat a o rok začína aj chlapčenská Klub vedie k zdravému životnému štýlu,
liga. Súťaž rozširujú aj stredoškolské ligy die- pohybu a láske k basketbalu bezmála 70
včat a chlapcov. Po dvoch rokoch sa začína dievčat. V klube veríme, že paleta úspechov
pracovať s predškolskou mládežou a klub sa ešte rozšíri a množstvo talentov, ktoré
prichádza s detskou olympiádou, ktorá je v klube máme, dosiahne na tie najväčšie
funkčná dodnes, no jej organizáciu preberajú méty.
MŠ. Klub pracuje s najnižšou finančnou pod(Ladislav Mojdis)
porou od mesta spomedzi všetkých klubov.
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LADNOSŤ A PRUŽNOSŤ GYMNASTIEK
Klub modernej gymnastiky Rhythmic Gymnastic Club Kadet Bardejov, o.z. (RGC Kadet Bardejov) bol založený v októbri roku
2017 ako občianske združenie za účelom
trénovania detí v modernej gymnastike
už od predškolského veku.
Od januára roku 2018 je klub riadnym členom Slovenskej gymnastickej federácie (SGF)
a v priemere v našom klube RGC Kadet
Bardejov trénuje 20 – 30 detí z nášho okresu,
ktoré sú rozdelené do tréningových skupín
podľa veku a výkonnosti.
Moderná gymnastika je olympijský šport
rozvíjajúci u detí koordináciu, kondíciu, silu,

vytrvalosť, precíznosť, psychickú zdatnosť a gramu, kde postúpili aj naše dve gymnastnajmä technickú zručnosť cvičenia s náčiním, ky. Usporiadali sme zároveň aj pohárovú
ako je švihadlo, obruč, lopta, kužele a stuha. súťaž „O pohár Kadetu“, ktorej sa zúčastnilo 7 klubov zo Slovenska a kde si aj dievčatá
Deti trénujú 2 až 3 krát týždenne v inter- z nášho klubu siahli na niekoľko medailí.
vale 2 – 3 hodín pod vedením kvalifikovanej
trénerky modernej gymnastiky s licenciou Tesne pred vypuknutím pandémie – 9. marII. stupňa z Masarykovej univerzity v Brne ca 2020 sme ešte stihli usporiadať 1. kolo
a Karlovej univerzity v Prahe, Bc. Stanislavy Východoslovenského pohára a dievčatám
Bajusovej, ktorá je zároveň aj kvalifikovanou sa podarilo obsadiť niekoľko medailových
rozhodkyňou pre modernú gymnastiku.
pozícií. No gymnastika nie je len o súťažení,
ale najmä o radosti z cvičenia, správnom
Klub sa pravidelne zúčastňuje domácich trénovaní, zdokonaľovaní sa a o cieľavei zahraničných súťaží. V októbri roku 2019 domosti. Veď gymnastika je základom pre
sme v našom meste usporiadali Majstrov- každý iný šport.
stvá Slovenska v kategórii základného pro(Bc. Stanislava Bajusová)

| Moderné gymnastky z klubu RGC Kadet Bardejov

V BARDEJOVE FUNGUJE ŠKOLA BOJOVÝCH UMENÍ
Škola bojových umení TAKAYAMA BUJINKAN DOJO - BARDEJOV O.Z. je klub bojových
umení vyučujúci starodávne umenie Samurajov a Ninjov s priamym napojením na celosvetovú organizáciou BUJINKAN v Japonsku vedenú veľmajstrom M. Hatsumim, 34
sokem Togakure ruy ninpo.

Piešťanoch, L. Mikuláši a Bardejove. V Bardejove prebiehajú tréningy v pondelok a stredu o 18.00 na Stöcklovej ulici, inštruktorom
zodpovedným za tréning je shidoshi - ho
Dušan Snak (4 Dan).
Bujinkan budo taijutsu sa skladá z 9 ryu
ha (škôl), 6 samurajských a 3 ninjovských.
Študujeme hlavne Tai-jutsu (boj bez zbrane),
ken- jutsu (boj mečom), Bo-jutsu (boj s palicou), Tanto (boj nožom), vyučované v rámci
vyučovaných škôl. Radi privítame nových
záujemcov o toto starobylé bojové umenie.

Prvý tréning sa v Bardejove uskutočnil
2.6.1996, odvtedy sme sa zúčastnili mnoho seminárov pod vedením top inštruktorov
z celého sveta a tiež naše bardejovské DOJO
navštívilo mnoho inštruktorov nielen zo Slovenska, ale aj z Anglicka, Maďarska, Čiech.
Hlavný inštruktor Takayama Bujinkan Dojo solvoval na stáži v Hombu Dojo v Japonsku.
je sihan Maro Orviský (12 Dan), skúšku ab- Pobočky má v Bratislave, Myjave, Handlovej,

bardejovízie.sk
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KRÁSNE PROFESIONÁLNE GYMNASTKY
Z BARDEJOVA
Klub modernej gymnastiky Laser – Delta
Bardejov je občianske združenie zaregistrované v rámci Slovenskej gymnastickej federácie spolu s ďalšími dvadsiatimi klubmi.
V Bardejove tento šport donedávna nebol
rozšírený a dievčatá s touto záľubou museli
cestovať na tréningy do iných miest.
A práve toto bol pre p. Annu Lazorovú, mamičku malej gymnastky a dnes predsedníčky klubu, v septembri roku 2015, hlavný
podnet na vznik nového klubu v priestoroch
telocvične ZŠ s MŠ Pod Papierňou na sídlisku Družba v Bardejove. Hlavnou trénerkou
klubu sa stala bývalá ukrajinská gymnastka
a majsterka športu Anastasiya Sakal.

náročnosť rozdelená jednotlivo pre všetky Ďalšími úspešnými gymnastkami sú Sára
kategórie.
Lazorová a Natália Jacenková, ktoré boli
v roku 2019 zaradené do reprezentačného
Moderná gymnastika je športom detí, pre- výberu SR, na mnohých domácich i zatože veková hranica v kategórii senioriek hraničných súťažiach obsadzujú prvé
začína už v pätnástich. Preto s gymnasti- priečky. V kategórii C máme zaznamenané
kou začínajú dievčatá veľmi skoro a ešte úspechy, kde sa nám gymnastky každoročne
v predškolskom veku môžu dosahovať umiestňujú na prvých priečkach a získavajú
výrazné úspechy.
tituly majsteriek Slovenska, ako napríklad
Sára Slimáková a Laura Reindlová.
Miss gymnastics
Aj náš šport postihlo obdobie korony a nebolo
Dievčatá trénujú štyrikrát do týždňa po tri nám niekoľko mesiacov umožnené trénovať,
hodiny a aj náročnosť tréningov a počet tré- ale počas celého obdobia prebiehali online
ningových hodín závisí od danej kategórie. tréningy a dievčatá dokázali, že keď sa chce,
Každoročne v čase letných prázdnin zabez- všetko sa dá. Nebolo to jednoduché, pretože
pečuje klub pre gymnastky medzinárodné moderná gymnastika nie je len o ohybnosti
letné sústredenie Summer gymnastics camp, tela, ale hlavne o technike a práci s náčiním,
na ktoré sú prizývaní baletný choreograf a to sa pri online tréningoch v domácom
a zahraničné trénerky. Vždy na jeho záver prostredí nedá úplne dokonale natrénovať,
klub organizuje už známu gymnastickú show keďže s náčiním je potrebné trénovať aj vypod názvom Miss gymnastics.
hodenia do výšky.

Druhou profesionálnou trénerkou a rozhodkyňou je Mgr. Jana Müllerová. Veľkou posilou pre klub sú aj asistentky trénera Elena
Lapitcka (ukrajinská gymnastka a študentka
Prešovskej fakulty), Sára Műllerová (bývalá
reprezentantka SR v MG ) a Bianka Reindlová
(bývalá gymnastka KMG Laser-Delta Barde- Za celých 6 rokov fungovania klubu sme
jov).
zaznamenali viacero ocenení a úspechov.
Zúčastňujeme sa domácich, ale najviac zaŠport pre dievčatá a ženy
hraničných súťaží, napr. v Chorvátsku, Slovinsku, Poľsku, Maďarsku, Ukrajine, Dubaji.
Moderná gymnastika je čisto ženský šport,
kde sa cvičí buď bez náčinia alebo s náčiním, Asi najväčší úspech v klube dosiahla gymako je lopta, stuha, obruč, kužele alebo švi- nastka Sára Müllerová, ktorá sa umiestnila
hadlo. Gymnastky sa delia do troch kategórií na prvých priečkach na Majstrovstvách SloA, B a C podľa výkonností. Zaradenie do kate- venska v kategórii B, rok na to si prvenstvo
górie záleží aj podľa veku dievčaťa.
obhájila v kategórii A, pôsobila v reprezentačnom družstve Slovenska v spoločných
O zaradení rozhoduje trénerka. Staršie skladbách, s ktorým vycestovala na niekoľko
dievčatá väčšinou začínajú C kategóriou, kde veľkých medzinárodných súťaží a zúčastnila
sa tento šport učia od základov. Podľa toho sa aj na Majstrovstvách Európy v modernej
sú prispôsobené aj súťaže, na ktorých je gymnastike v roku 2021.

Úspešná Kristína Sobeková
Tento rok sme sa zúčastnili postupovej
súťaže na majstrovstvá Slovenska, no
práve počas 2. kola súťaže boli gymnastky
v karanténe a nemohli sa ho zúčastniť, čo
nám spôsobilo to, že nemali dostatok bodov
a na majstrovstvá Slovenska, kde postupuje
10 najlepších z celého Slovenska postúpila
iba jedna gymnastka a to juniorka Kristína
Sobeková.
Toto neľahké obdobie nám znova zasiahlo do
trénovania a možnosti zlepšovať sa. Pocítili
sme veľký odliv mladých šikovných gymnastiek, ktoré boli už na ceste k úspechom,
ale vzdali to pri online tréningoch. Prajeme
si, aby sme sa znova dostali do telocvične
a mohli sa naplno venovať trénovaniu,
súťažiť a žať úspechy po celom svete. To je
to, čo nás poháňa vpred.
Čoraz viac populárnejšia gymnastika
Našou prioritou je neustále sa rozrastať,
zlepšovať, a tak spopularizovať modernú
gymnastiku.
Dôvodom je, aby sa aj dievčatá mohli
venovať športu, ktorý im pomôže
k správnemu držaniu tela, zdravej životospráve, udržať si peknú postavu a rozvinúť
ich ladnosť pohybu. A popritom všetkom
dievčatá budú mať množstvo zážitkov
a krásnych spomienok z cestovania po svete.
INFO: Celoročne prijímame nové talenty.

| Prioritou dievčat je zlepšovať sa každým tréningom a každou súťažou
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ERASMUS+ NA STREDNEJ ODBORNEJ
ŠKOLE EKONOMIKY, HOTELIERSTVA
A SLUŽIEB JÁNA ANDRAŠČÍKA
a Ing., Mgr. Kačmaríkovej, si naša návšteva
z Čiech mala možnosť vyskúšať prípravu,
ale aj zdegustovať naše tradičné regionálne
jedlá zo zemiakov – „gombovce“, „šarišskú
ľuštu“, „haruľu“...
Počas návštevy Novej Páky spoznali naši
študenti a pedagógovia historické pamiatky
centra mesta, hrad Pecka, Klenotnicu, ale aj
miestny pivovar. Spolu s českými spolužiakmi
si pripravili a ochutnali české tradičné jedlá
zo zemiakov – „kulajdu“, „podkrkonošské kyselo“, „cmundu“ a iné.

| Študentský tím na výmennom pobyte v českej Novej Pake
Vďaka programu Erasmus+ sa žiaci a učitelia našej školy – Strednej odbornej školy
ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka v Bardejove zapojili spolu s partnerskou školou Střední škola gastronomie
a služeb v Novej Páke do projektu „Ukaž, co
umíš”.

S potešením môžeme konštatovať, že ciele
projektu sa naplnili. Študenti aj ich učitelia sa obohatili o nové skúsenosti z oblasti
gastronómie a spoznali dovtedy neznáme
regióny.

bašty mesta, radnicu, chrám sv. Egídia, meštianske domy, promenádny park s fontánou, Za veľmi cenný považujeme tiež osobný konale vyskúšali si tiež, aké to je ležať pod seke- takt učiteľov i študentov s novými priateľmi
rou miestneho kata, samozrejme jeho so- z Česka.
chou. Vďaka hre sa dozvedeli aj to, aké
(MVDr. Lenka Dubivská)
zásady mal školský poriadok bardejovskej
stredovekej humanistickej školy.

Ide o projekt, ktorý sa zameriava na roz- V gastronomickej časti, ktorú zabezpečovavoj medzinárodnej spolupráce v odbornom li študenti odboru hotelová akadémia
vzdelávaní, ktorého cieľom je rozvíjanie a odboru kuchár pod vedením Ing. Mačejovej
zručností a získavanie nových vedomostí
v oblasti gastronómie a cestovného ruchu. Projektovým zámerom je výmena
príkladov dobrej praxe oboch škôl a takouto
atraktívnejšou zážitkovou formou posilniť
kľúčové kompetencie žiakov a pedagógov
a implementovať overené inovačné prístupy
do vzdelávania.

VIDEOREPORTÁŽ
Z VÝMENNÉHO POBYTU V BARDEJOVE
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI
AHOJ.TV

Aj napriek nie príliš priaznivej epidemiologickej situácii sa nám pod vedením koordinátorky projektu MVDr. Dubivskej podarilo
úspešne zrealizovať dve krátkodobé výmenné mobility pedagogických zamestnancov
a tento školský rok aj dve krátkodobé mobility žiakov.
Počas mobilít realizovaných v Bardejove
sme pre našich partnerov pripravili program, ktorý bol zameraný na spoznávanie
nášho kultúrno-historického dedičstva
a tradičnej gastronómie.
Študenti odboru cestovný ruch pod vedením
Ing. Michalčinovej pripravili súťaž vo forme
„geocachingu”, ktorého cieľom bolo lepšie sa zoznámiť s historickými pamiatkami
mestského centra. Vďaka tomu žiaci, ale aj
pedagógovia zábavným spôsobom spoznali

bardejovízie.sk
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PAVOL GORIŠČÁK: SPRÁVY A ZAUJÍMAVOSTI

| Pavol Goriščák
Vláda odsúhlasila Bardejovu takmer
11 tisíc eur na úhradu výdavkov za záchranné práce
V noci dňa 1. 2. 2020 krátko po druhej hodine bola na operačné stredisko Krajského
riaditeľstva HaZZ v Prešove oznámená informácia o požiari bytového domu na ulici
Pod Papierňou 56 na sídlisku Družba.
Po príjazde hasičov bolo zistené, že následkom úniku vody v stúpačkách na 6. poschodí
došlo k skratu na elektrickom vedení, následnému požiaru a zadymeniu spoločných priestorov a schodiskových častí v bytovom
dome. Požiar bol uhasený, okamžite boli
odstavené médiá a začala sa evakuácia obyvateľov za pomoci príslušníkov Okresného
riaditeľstva HaZZ v Bardejove.
Sedemnásť evakuovaných osôb z toho
4 deti bolo prevezených na lekárske ošetrenie a na pozorovanie zdravotného stavu. Dve
osoby boli umiestnené na JIS v NsP v Bardejove. Primátor mesta Bardejov vyhlásil dňa
1. 2. 2020 o 07.00 h mimoriadnu situáciu
a evakuáciu. Tí z evakuovaných osôb, ktorý
nemohli využiť samoevakuáciu boli evakuovaní do telocvične ZŠ s MŠ Pod papierňou.
Zároveň samospráva hľadala a preverovala
možnosti ich umiestnenia v ubytovacích zariadeniach v meste Bardejov a jeho častiach.

kov vykonávania záchranných prác a to na
likvidáciu sutín a sanačné práce spôsobené požiarom, provizórnu inštaláciu elektrickej prípojky nevyhnutnú na vykonávanie
záchranných prác, provizórne spojazdnenie výťahu za účelom sanácie, sanačné
a záchranné práce na vykurovaní a preventívne opatrenia proti zatečeniu zo strechy. Na záchranné práce bolo nasadených
77 zamestnancov. Záchranné práce začali
okamžite a trvali do 24. 3. 2020 do 12.00
hod., kedy z dôvodu ich ukončenia primátor
mesta Bardejov odvolal mimoriadnu situáciu
a evakuáciu. Výšku výdavkov za vykonané
záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie overil Okresný úrad Bardejov
v celkovej sume 10 908,79 eur.
Upraví sa rozsah zrážok zo mzdy v exekúcii
Od 1. januára 2022 nadobudne účinnosť
schválený Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu
zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia
v znení neskorších predpisov.
S návrhom prišlo Ministerstvo spravodlivosti, ktoré tak chce upraviť rozsah zrážok
zo mzdy v exekúcii tak, aby bola zohľadnená
aktuálna hospodárska a ekonomická situácia a súčasne, aby boli povinní motivovaní
zaradiť sa na trh práce.
Cieľom úpravy je zároveň uspokojiť
pohľadávky oprávnených a súčasne zachovať príjem povinného v takej výške,
ktorá je potrebná pre zachovanie jeho dôstojného života, zabezpečovanie potrieb rodiny
a domácností, čo má v konečnom dôsledku prispieť aj k uspokojeniu vymáhanej
pohľadávky oprávneného, ktorá by inak
bola nevymožiteľná z dôvodu, že povinný sa
nechce zamestnať práve z obavy vysokých
exekučných zrážok.
Podstatou zmien v návrhu je zvýšiť tzv.
základnú sumu, a teda sumu, na ktorú povinnému nebude siahnuté. V prípade, že má
deti či manželku, sa táto skutočnosť zohľadní
vo výške základnej sumy vo väčšej miere, ako
tomu bolo doteraz.

Postupne boli obyvatelia bytového domu,
ktorí nemali možnosť zabezpečiť si dočasné
vlastné ubytovanie umiestnení v ubytovacích
zariadeniach, celkom ich bolo evakuovaných
38. Následne 3. 2. 2020 bol primátorom
mesta Bardejov vydaný príkaz na vykonanie
záchranných prác s určením síl a prostried-

Ďalšou podstatnou zmenou je zvýšenie tzv.
zrážky bez obmedzenia, čo môže motivovať
povinného zamestnať sa s príjmom prevyšujúcim minimálnu mzdu, bez obavy, že veľká
časť jeho mzdy sa opäť zrazí a povinný ostane na tom istom, či zarobí 700 eur alebo
1500 eur. Pre ilustráciu zmien možno ako
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príklad uviesť domácnosť s jedným povinným (napr. samoživiteľ) a jednou vyživovanou osobou s príjmom 400 eur. Podľa aktuálnej právnej úpravy ostáva povinnému
po vykonaní zrážky zo mzdy 357,53 eur. Po
novom to bude 393,87 eur.
Ak by išlo napríklad o domácnosť s jedným
povinným (samoživiteľ) a dvoma vyživovanými deťmi s čistým príjmom 500 eur, po
vykonaní zrážky ostáva povinnému podľa
doterajšej právnej úpravy suma 442,35 eur
(po novom ostane povinnému suma vo výške
485,97 eur). Domácnosť s rovnakým zložením s čistým príjmom 700 eur po vykonaní
zrážky zo mzdy bude mať príjem vo výške
619,31 eur (podľa doterajšej právnej úpravy
ostáva povinnému 545,12 eur).
Pandémia najviac zaťažila samosprávy
na východe Slovenska
Koronavírusová kríza priniesla významné zvýšenie výdavkov pre samosprávy.
Príjmy ale naopak klesli, čo vytvorili takzvaný
nožnicový efekt. Európsky výbor regiónov v
spolupráci so samosprávami vypočítal, koľko
peňazí v pokladniciach samospráv chýba. Na
základe tvrdých dát z členských štátov, ktoré
ich poskytujú, a odhadov predstaviteľov samospráv z krajín, napokon celkový účet za
pandémiu v roku 2020 vyšiel na 180 miliárd
eur. Z toho 130 miliárd na úrovni regionálnych
vlád a 50 miliárd v mestách a obciach.
Vyplýva to z nového Eurobarometra, ktorý
každoročne vydáva Európsky výbor regiónov. Na Slovensku pandémia najviac zaťažila
samosprávy na východe a viac peňazí chýba
mestským a obecným ako regionálnym samosprávam.
V absolútnych číslach zďaleka najviac peňazí
chýba samosprávam v Nemecku (až 111
miliárd). Ak sa pozrieme na percentuálny
podiel, pandémia najsilnejšie zasiahla samosprávy na Cypre (-25 %), v Bulharsku (-15,33
%) a v Luxembursku (-13,5 %). Na Slovensku
samosprávam z rozpočtov vypadlo približne
200 miliónov eur, čo predstavuje 3,1 percenta z ich celkových príjmov. To znamená,
že nožnicový efekt je miernejší ako európsky
priemer – 7,3 percenta.
(P. Goriščák)
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DAJ KAŽDÉMU DŇU ŠANCU, ABY SA STAL
NAJKRAJŠÍM DŇOM TVOJHO ŽIVOTA

| ANTIC n. o. získal v Bratislave cenu Dobré srdce za najlepšieho poskytovateľa zdravotníckych sociálnych služieb
„Daj každému dňu šancu, aby sa stal
najkrajším dňom tvojho života.” Takto znie motto Sociálneho domu ANTIC
n. o., Bardejov, ktoré Vás uvíta hneď
pri vstupe. Svoj vlastný príbeh začali písať
v roku 2016 a za svoju činnosť už stihli
získať národnú cenu starostlivosti. Dobré
srdce nenájdete v ANTIC-u len vo vzácnej
vitríne. Nachádza sa v každom kúte zariadenia, ktorému dominuje kvalitná starostlivosť a osobitý prístup ku klientom.

hodnotenie, päť hviezdičiek, za poskytovanú
kvalitu služieb. Napriek všetkým oceneniam
neprestávajú pracovať na zvyšovaní štandardov. Ich cieľom je dosiahnuť európsku
úroveň.

Zaviedli a používajú systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016.
Pilná práca v bardejovskom zariadení priniesla svoje ovocie aj v roku 2021. ANTIC
bol vyhlásený za najlepšieho poskytovateľa
sociálnych služieb. Cenu „Dobré srdce“ si
Zariadenie má kapacitu 100 miest v mo- prevzal na slávnostnom galavečere v hlavderne zariadených bezbariérových izbách. nom meste ešte počas septembra.
Každá izba má balkón, kúpeľňu so sprchou
a WC.
V zajatí pandémie s nádejou na lepšie
zajtrajšky
Klienti zariadenia majú k dispozícii
zimnú záhradu, kaplnku, spoločenské Napriek uvedeným oceneniam v sociálmiestnosti na piatich podlažiach, telocvičňu, nom dome pracujú na neustálom zvyšovaní
tvorivú dielňu, knižnicu s čitárňou a interne- štandardov kvality poskytovaných služieb.
tovým pripojením. Exteriér zariadenia tvorí Starostlivosť o seniorov v ponímaní soveľká záhrada s dvoma altánkami a kozu- ciálnych služieb začína už predtým, než
bom, jazierkom a chodníkmi okolo celého budúci klient prekročí prah zariadenia, a to
areálu určenými na prechádzky.
s jeho príbuznými a rodinou.
K oceneniam pribudlo Dobré srdce
Sociálny dom ANTIC n. o., Bardejov získal
celoslovenské ocenenie „Sociálny dom roka
2016“. Prvým miestom ho Komunitná nadácia Bardejov ocenila v programe „Čistý
Bardejov“ v kategórii organizácie o najkrajšie
exteriérové priestory. V roku 2019 získali ocenenie „Bezpečný podnik“ a maximálne

bardejovízie.sk

„Začiatkom roka 2020 ešte nik z nás ani
len netušil, čo nás čaká v celoslovenskom i
svetovom ponímaní v súvislosti s pandémiou Covid-19. Jej prvú vlnu sme zvládli všetci, naši seniori i personál zariadenia. Našim
klientom sme počas celého obdobia spríjemňovali chvíle rôznymi aktivitami,“ uviedol
generálny riaditeľ zariadenia Ing. et Bc. Jaroslav Živčák, PhD.

INZERCIA

Medzi prvými na Slovensku začali testovať
klientov aj zamestnancov antigénovými
testami a testujú ich pravidelne až doteraz.
Veľmi im pomohli obchodné spoločnosti, keď
potrebovali vo zvýšenej miere čistiace a dezinfekčné pomôcky pre svojich klientov.
„Už aby všetko to zlé, čo pandémia priniesla do životov nás všetkých z radu personálu, aj našich klientov pominulo a všetci
sme sa mohli plnohodnotne vrátiť do života
takého ako predtým. Kde nebude absentovať spoločenský život našich seniorov, plný
hudobných a speváckych vystúpení žiakov,
študentov aj dospelých súborov, vychádzok
i malých výletov na zaujímavé i obľúbené
miesta našich seniorov, kde najviac pookreje
ich telo aj duša,“ dodal generálny riaditeľ.
Udržať psychické funkcie v optimálnom
stave je v terajšej dobe plnej obmedzení
ťažké, ale v zariadení to považujú za veľmi
dôležitú úlohu. Snažia sa udržiavať úsmev na
tvárach klientov. Ak zazrú slzičky, kujú plány,
ako by klientov upokojili alebo potešili.
„Zatiaľ sa nám to darí, veď sme odborne
spôsobilý tím, ktorého súčasťou je aj špeciálny pedagóg. Želáme všetkým našim partnerom a ostatným sociálnym zariadeniam
hlavne veľa zdravia, dôvodov na radosť
a pokoj v duši,“ uzavrel generálny riaditeľ.
(red)
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