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Bardejovského jarmoku sa zúčastnil aj 
predseda KDH Alojz Hlina, ktorý účast-
níkom jarmoku servíroval zadarmo v so-
botu poobede pri športovej hale tradičnú 
“šarišskú mačanku”. 

Podobne tomu bolo aj v minulom roku.
S predsedom KDH sa mali možnosť stret-
núť aj členovia KDH v okrese.

Alojz Hlina 
navštívil Bardejov
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NÁVŠTEVA

Európska únia podporí prostredníctvom 
programu poľsko-slovenskej spolupráce 
INTERREG obnovu kláštora Františkánov 
v Bardejove a historickej budovy 
kultúrneho centra v meste Grybów.  

Partnermi projektu sú Mesto Barde-
jov, občianske združenie Náš Bardejov 
a poľské mesto Grybów. 

Kláštor prejde 
obnovou

07

KOMUNITA ŠPORT

Druhá hokejová liga 
otvára svoje brány

Do tretej sezóny vstupuje Hokejo-
vý klub Bardejov. Muži sa prihlásili 
do druhej najvyššej hokejovej súťaže, 
po roku príležitosť znova dostanú 
aj juniori. 

Cieľom klubu je hrať atraktívny hokej 
a prilákať fanúšikov na zimný štadión 
i koncepčne pracovať s mládežou.
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Už desiateho novembra Bardejovčania rozhodnú, kto povedie kráľovské 
mesto najbližšie štyri roky. O post primátora sa bude uchádzať sedmička kan-
didátov, vrátane toho súčasného. V najbližšom období sa črtá zaujímavý boj. 
Každý uchádzač bude chcieť presvedčiť voličov, aby hlas dali práve jemu.

KTO POVEDIE MESTSKÝ ÚRAD?
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PLATFORMA MYBARDEJOV, 
ALE AJ PROBLÉMY 
SÍDLISKA VINBARG

Vážení Bardejovčania, 

stojíme pred dverami volieb do miestnej sa-
mosprávy. Čakajú nás tažké rozhodnutia, ktoré 
ovplyvnia život mesta nasledujúce štyri roky. 

Predvolebná kampaň začína naberať na 
obrátkach a po nekonečných dohadoch, kto 
pôjde kandidovať za primátora a kto nepôjde, 
všetko je už jasné. Budeme si môcť vybrať až 
zo siedmich kandidátov na primátora. Je to 
zatiaľ najviac záujemcov spravovať veci ve-
rejné v Bardejove od roku1989.  Je tu príleži-
tosť rozprávať o Bardejove a o tom, ako má 
vyzerať jeho budúcnosť. Radi by sme túto 
diskusiu sprostredkovali aj na stránkach 
naších novín.

Naše noviny vznikli so zámerom predstavovať 
vízie Bardejova a podporiť komunitný život 
v meste. Vítame preto príležitosť predstavo-
vať vízie kandidátov na primátora a poslancov 
mestského zastupiteľstva, aby ste sa mohli 
pri vhadzovaní volebného lístka rozhodnúť čo 
najlepšie.

Chceme dať našim čitateľom na vedo-
mie, že naše noviny nedržia stranu žiadnemu 
z kandidátov, ktorí dostávajú priestor v týchto 
novinách, aj keď ako súkromné osoby máme 
svoj názor. Všetky články s charakterom pred-
volebnej kampane v minulom čísle boli platená 
politická reklama a od tohto čísla budú náležite 
označené, aby nevznikli pochybnosti o neza-
ujatosti novín.  

Výnos z politickej reklamy v najbližších číslach 
nám umožní prinášať informácie o Barde-
jovskej komunite aj mimo obdobia predvoleb-
nej kampane. Vyjadrenia politikov v našich 
novinách nereprezentujú názor redakcie alebo 
vydavateľa novín.

ÚVODNÍK  |  MILO OLEJÁR

V nasledujúcom rozhovore vám pred-
stavujeme ďalšieho z kandidátov na 
post poslanca mestského zastupiteľstva 
v novembrových komunálnych voľbách.
Alexander Starinský (28) kandiduje na po-
slanca ako nezávislý za volebný obvod č.7. 
Je členom občianskej platformy myBarde-
jov. Venuje sa aktívne problematike odpa-
dového hospodárstva.

Čo vás viedlo k rozhodnutiu kandidovať do 
týchto volieb?

Pomerne dlho sledujem dianie v našom 
meste resp. v samospráve. Pôsobil som aj 
v neziskovom sektore, kde som vykonával 
rôznu dobrovoľnícku činnosť. Takže mi veci 
verejné nie sú ľahostajné. Rozhodol som sa 
kandidovať, nakoľko si myslím, že z pozí-
cie poslanca zastupiteľstva je väčšia šanca 
prispieť k zlepšeniu samosprávy a života 
v meste. Alebo sa podieľať na zmenách, 
keďže mám isté skúsenosti so snahou 
o zlepšenie niektorých vecí v meste z pozí-
cie občana a so samotnou komunikáciou 
samosprávy. 

Vzhľadom na váš vek, myslíte si, že máte 
dostatok skúsenosti pre výkon takejto 
funkcie?

O samosprávu sa zaujímam už niekoľko 
rokov, o jej chod resp. kompetencie a po-
vinnosti. V rámci dobrovoľníckej služby 
som istý čas pôsobil aj na obecnom úrade 
v Richvalde, čo mi pomohlo získať pred-
stavu o fungovaní samosprávy a jej nie-
ktorých problémoch. Ale aj o tom, s akými 
problémami sa obracajú obyvatelia na 
obec. V rámci mojej súčasnej profesie som 
v podstate denne v kontakte so zástupcami 
miest a obcí, takže mám prehľad o fungo-
vaní v samospráve.

Vykonávate alebo ste vykonávali nejaké 
aktivity aj v Bardejove?

Niekoľko rokov sa venujem téme 
nelegálnych skládok odpadov. Vďa-
ka tomu boli kompetentnými organizá-
ciami odstránené desiatky nelegálnych 
skládok, na ktorých sa nachádzali desiatky 
ton odpadov. Zároveň som nejaké lokality 
vyčistil aj osobne. Napríklad som niekoľko 
krát upratoval aj bardejovskú Kalváriu, 
ktorú si osobne veľmi vážim. Tiež som 
autorom Návrhu koncepcie odpadového 

hospodárstva mesta Bardejov, ktorý bol 
prezentovaný v rámci konferencie Vízie pre 
Bardejov v roku 2016. 

Čomu by ste sa chceli ako poslanec 
mestského zastupiteľstva venovať? 

V prvom rade je cieľom pokúsiť sa čo naj-
viac presadiť náš spoločný program v rámci 
platformy myBardejov. Pri zbieraní podpisov 
na svoju kandidatúru som zároveň získaval 
aj podnety od obyvateľov, ktoré budú taktiež 
mojou prioritou. Za spomínanú podporu, ale 
aj podnety obyvateľom veľmi pekne ďaku-

| Milo Olejár

Foto: red

| Alexander Starinský

jem. Čo sa týka môjho volebného obvodu, 
teda sídliska Vinbarg, najviac bol spomínaný 
problém s parkovaním. Ďalej to bola údržba 
zelene, odpadové hospodárstvo, občian-
ska vybavenosť, psie exkrementy a pod. 

Mojou osobnou prioritou je zlepšenie 
systému odpadového hospodárstva v našom 
meste. Najmä aby obyvatelia boli motivovaní 
triediť odpad, čo má ekonomický prínos pre 
mesto a teda by to malo mať prínos aj pre 
nich. Tiež považujem za dôležité zlepšiť spo-
luprácu a komunikáciu mesta s obyvateľmi. 
Samozrejme sú aj iné dôležité oblasti. 

No rozhodne sa nechcem vybrať cestou 
populistických sľubov, keďže aj z vlastnej 
profesie veľmi dobre viem, že presadenie 
zmien v samospráve častokrát nezávisí len 
od jedného človeka alebo jedného faktora.

Foto: archív A.S.

NAB3-34



bardejovízie.sk ahojbardejov.sk   | 3INZERCIA/VOĽBY

NAB3-27

NAB3-28Objednávateľ: Marián Matej, Kamenec 6, 085 01 Bardejov. Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, 085 01 Bardejov. IČO: 50098896



4  |  bardejovízie.sk ahojbardejov.skNÁVŠTEVA BARDEJOVA

PREDSEDA KDH ALOJZ HLINA 
NA JARMOKU V BARDEJOVE

Bardejovského jarmoku sa zúčastnil 
aj predseda KDH Alojz Hlina, ktorý ú-
častníkom jarmoku servíroval zadarmo 
v sobotu poobede pri športovej hale tradičnú 
“šarišskú mačanku”.  Podobne tomu bolo aj 
v minulom roku. S predsedom KDH sa mali 
možnosť stretnúť aj členovia KDH v okrese. 
Alojz Hlina poskytol našim novinám krátky 
rozhovor, ktorý vám prinášame.

KDH má ambíciu podľa vašich slov “upra-
tať” v konzervatívnom priestore. Čo si bežný 
človek má predstaviť pod pojmom “konzer-
vativizmus”?

Ak chcete super krátku odpoveď, tak je to 
tradícia. Ak chcete rozvitú odpoveď, tak to, 
čo sa vekmi ustálilo, že funguje. Konzervati-
vizmus je v zásade, zjednodušene, aj to, že sa 
chráni to, čo funguje. Ak sa má niečo zmeniť, 
tak treba rozmýšľať. 

Častokrát ľudia niečo zmenia a potom 
rozmýšľajú, čo spravili. My konzervatívci ho-
voríme: ak niečo funguje, tak to treba ctiť.  
Ak vývoj ukazuje, že je nevyhnutná nejaká 
zmena, tak k nej treba pristúpiť s rešpektom 
a rozvahou.  Ale zmena sa nevylučuje.    

Podľa vašich predchádzajúcich vyjadrení, 
Kresťanskodemokratické hnutie je strana 
aj pre konzervatívcov bez vierovyznania. 
Ako chcete prispieť k tomu, aby strana bola 
atraktívna aj pre ľudí, ktorí zdieľajú konzer-
vatívne hodnoty, ale nie sú veriaci?
 
Je taký žart: “Vďaka Bohu som ateista”. Ne-
bolo to myslené na nich. My máme naozaj 
stratégiu výstavby  veľkého konzervatívneho 
domu. Veľký dom, veľa ľudí v ňom. Dobrý by-
tový poriadok. A keď spravíte veľký konzer-

po prirodzený koniec. My to nemusíme tri krát 
za deň hovoriť, my to máme v stanovách.  To 
znamená, je to dostatočne silné a môžeme 
sa venovať témam, ktoré majú význam pre 
praktický život.  Ale tým nechcem povedať, že 
tie témy nie sú dôležité. Práve naopak.  

Sú tak dôležité, že sme si ich fixovali v sta-
novách.  Ak by niekto popieral význam týchto 
tém, tak porušuje stranícku disciplínu. 

Ak by sme ako strana išli proti týmto témam, 
tak by nás teoreticky mohli rozpustiť. Ale ak 
idete napríklad na stretnutie o ekonomic-
kom rozvoji, tak tam nepotrebujete rozprávať 
o týchto témach. Tam treba prinášať riešenia 
praktických tém. 

Dohoda medzi opozičnými stranami 
o spoločnom postupe v nadchádzajúcich 
komunálnych voľbách s účasťou KDH ne-
existuje, ako to bolo pri voľbách do VÚC.  
Ako to podľa vás ovplyvňuje postup pri vý-
bere kandidátov v menších mestách ako je 
Bardejov?

Všetko je prvýkrát. Ja si myslím, že už aj kole-
govia možno obanovali, že tú dohodu s nami 
neurobili. Treba veci rešpektovať. Tá dohoda 
mala význam. My sme ju ponúkali. Boli sme 
na ňu pripravený. 

Rešpektujeme však, že sa rozhodli, ako sa 
rozhodli. Budú ďalšie komunálne voľby. Tam 
už môže byť zmenená rytmika, zmenené 
čísla. Každopádne má zmysel vedieť vyslať 
ľuďom signál, že sa vieme dohodnúť. Nedo-
hodnúť sa vie každý.  Nie je umenie sa nedo-
hodnúť, umenie je dohodnúť sa.

Aký odkaz máte pre Bardejovčanov? 

No, nech už prestanú so skrášľovaním mes-
ta, lebo sa tu presťahujem (smiech). Mne sa 
Bardejov páči.  Bol som tu už veľakrát. Mám 
rád vaše námestie, pekné veci a architektú-
ru. Génius loci nekúpite, nevymyslíte. Tak to 
prosím nepreháňajte, lebo ma tu máte.

(M. Olejár)

vatívny dom, tak tam sa nájde miesto aj pre 
ľudí, ktorí nemajú dar viery. Ja tomu nehovo-
rím “neveriaci”. Ten zápor znegatívňuje. Viera 
je dar. Nie každý ho má. Aj pre tých, čo nemajú 
dar viery, aj oni sú u nás vítaní. Nemôžeme 
trpieť pýchou. Žiaľ, často ju identifikujem. 

Prečo? Aj ľudia, ktorí nemajú dar viery, majú 
konzervatívny pohľad na svet a my ich 
nemôžeme vylúčiť.
 
KDH sa často identifikuje s dvomi hlavnými 
témami: ochrana tradičnej rodiny a ochrana 
života pred narodením. Nemáte pocit, že 
tieto dôležité témy možno niekedy zatieňu-
jú iné, rovnako podstatné témy, ktoré KDH 
ponúka?

Niekedy mi to pripadá tak, že keď niekto nemá 
čo ponúknuť alebo ničomu inému nerozumie, 
tak otvorí témy kultúrnej vojny, ktoré zahltia 
ten priestor. Prestane sa rozprávať o zákon-
níku práce, o hospodárskej stratégii, o kvalite 
zdravotníctva. Všetci si tu nadávame. A to ma 
mrzí. S týmito vážnymi témami treba zaob-
chádzať mimoriadne zodpovedne. 

My sme si aj kvôli tomu dali tento hodnotový 
svet do stanov. My chránime život od počatia 

Chystáte sa kandidovať 
v nadchádzajúcich komunálnych voľbách?

Využite priestor na svoju prezentáciu 
v týchto novinách a dajte o sebe vedieť

TU SA O VÁS DOZVIE CELÝ BARDEJOV

| Alojz Hlina (v strede, v pozadí) navštívil Bardejov
Foto: archív A.H.
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BOJ O VEDENIE RADNICE V ZNÁMOM 
KÚPEĽNOM MESTE

Perle východného Slovenska, mestu 
s najkrajším námestím, kúpeľmi a čarov-
nou prírodou, Bardejovu, šéfuje už skoro 
20 rokov Boris Hanuščak. Za takú dobu mu 
už chýbajú nové myšlienky a hlavne ťah na 
bránu. 

Vedenie mesta je už rutinou a ťažko čakať 
nejaké nové nápady a posun k lepšiemu pre 
mesto a jeho obyvateľov. 

Bardejovčania chcú zmenu

Uvidí sa, ako to vnímajú obyvatelia mesta 
a či v komunálnych voľbách nezvolia zmenu 
a novú tvár na primátorský post.  Vybrať 
si budú môcť z viacerých mien. Kto má 
však reálnu šancu nielen uspieť a očariť vo 
voľbách, ale aj úspešne viesť Bardejov?

Terajšieho primátora podporujú v nad-
chádzajúcich voľbách všetky tri vládne stra-
ny, okrem tradičného Smeru-SD za ním totiž 
stojí aj Slovenská národná strana a Most-Híd. 

Otázne je, či mu to pomôže alebo bude skôr 
na škodu, keďže súčasný vládny trojlístok 
nemá medzi ľuďmi príliš veľkú podporu. 

A nie je skoro týždňa, v ktorom by sa ne-
prevalila nejaká kauza. Podpora toľkých 
strán zároveň oberá kandidáta o slobodu a 
po víťazstve vo voľbách sa z neho častokrát 
stane len figúrka v rukách vedenia tých-

to strán a ich posluhovačov pôsobiacich v 
regióne. O tom, či zostane naďalej v kresle, je 
len a len v rukách obyvateľov Bardejova, jedi-
ne tí rozhodnú.

O hlasy voličov sa bude uchádzať sedem 
kandidátov, z nich sú niektorí nezávislí a niek-
torí majú stranícku podporu. Čo im poskytu-
je určitý komfort a prostriedky, ale zároveň, 
ak by boli zvolení, záväzok a poslušnosť 
k týmto stranám. 

Ako informoval zapisovateľ mestskej voleb-
nej komisie Miroslav Babej, sú medzi nimi 
štyria nezávislí kandidáti a traja kandidáti 
s podporou politických subjektov. Ich mená 
ale zverejnia oficiálne až po ich zaregistro-
vaní.

Voliči si budú mať z koho vyberať

Kandidátmi by podľa informácií TASR mali 
byť: Milan Pilip (SaS, OĽaNO, Sme Rodi-
na – Boris Kollár, Šanca, Spolu – občianska 
demokracia), Boris Hanuščak (Smer-SD, 
SNS a Most-Híd), Marián Matej (KDH), An-
drej Gmitter, Stanislav Soroka, Juraj Bochňa, 
Stanislav Jurčišin (všetci nezávislí).

Voliči v Bardejove si tak budú mať z koho 
vyberať, niektoré mená sú pre obyvateľov 
známejšie, iné im veľa nehovoria. Niektorých 
z nich poznajú, niečo už pre mesto v minu-
losti urobili, iní sú nepopísaný hárok papiera 

s doterajším nulovým prínosom pre oby-
vateľov Bardejova. 

Keďže doteraz pôsobili skôr v iných regiónoch 
našej krajiny. Ak chcú kandidáti skutočne 
zmenu, mali by zahodiť za hlavu osobné zá-
ujmy a spojiť sa. Zvýšili by tak šancu uspieť 
proti súčasnému primátorovi.

Skúsenosti má dostatok

Favoritom volieb sa zdá súčasný primátor 
Hanuščak, uškodiť mu môže podpora koa-
ličných strán či to, že už po toľkých rokoch 
nemá čo občanom ponúknuť. Akú takú šan-
cu uspieť proti nemu by mohol mať niekto, 
kto je v meste dobre známy a v podstate celý 
život v ňom pôsobí. 

Takým kandidátom je napríklad Andrej 
Gmitter. Ten ako mladík začínal pracovať 
v Bardejovských Kúpeľoch, dlhé roky sa 
v Bardejove venoval úspešne hokeju, bol ge-
nerálnym riaditeľom Národného inšpektorátu 
práce, kde cieľom inšpekcie bolo chrániť prá-
va zamestnancov a dozerať na dodržiavanie 
zákonov zo strany zamestnávateľov.

Skúseností má teda dosť, aby zvládol riadiť 
aj mesto. Otázne však je, čo na to povedia 
voliči, či zvolia zmenu alebo zostanú verní 
starým koľajam, prípadne siahnu po niekom 
neznámom.

(hlavnespravy.sk)

KTO MÁ ŠANCU PRIPRAVIŤ O KRESLO „VEČNÉHO“ PRIMÁTORA 
HANUŠČAKA V BARDEJOVE? PORAZÍ HO ANDREJ GMITTER?

NAB3-26
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15 ROKOV FUNGOVANIA KOMUNITNEJ 
NADÁCIE BARDEJOV
V tomto roku vstúpila komunitná nadácia 
do šestnásteho roku svojej existencie. Ste 
jej správcom od jej vzniku. Aké boli začiatky 
a hlavné dôvody jej vzniku?

Pred vyše 15 rokmi sa skupina aktívnych 
Bardejovčanov rozhodla podieľať na 
miestnom verejnom živote inak ako prostred-
níctvom politických strán a hnutí. Cítili sme 
značný ľudský a sociálny kapitál v bardejov-
skej komunite, ktorý bol z nášho pohľadu len 
málo využívaný v prospech zvyšovania kvality 
života v meste. Chceli sme presvedčiť samých 
seba i obyvateľov mesta, že dokážeme pro-
blémy v jednotlivých častiach mesta riešiť  aj 
vlastnými silami. Išlo nám o to - ponúknuť 
obyvateľom mesta víziu svojpomocného fun-
govania komunity, ktorá sa nespolieha iba 
na verejné inštitúcie, ale sama spoznáva silu 
svojho spoločného kapitálu a ten s pomocou 
komunitnej nadácie premieňa na zaujímavejší 
a kvalitnejší život pre seba i pre iných.

Už pri zrode komunitnej nadácie bolo nevy-
hnutné spájať potenciály s inými subjektmi 
v meste. Na jej  založenie bol potrebný fi-
nančný kapitál, s ktorým nám pomohla miest-
na samospráva, čo bol prvý významný krok k 
praktickému vzniku komunitnej nadácie. 

Existujú na Slovensku komunitné nadácie  aj  
v iných mestách? Čím sa líšia od ostatných 
nadácií?

Koncept komunitných nadácií existuje a fun-
guje v demokratickom svete už 104 rokov. Na 
Slovensku začali vznikať komunitné nadá-
cie po roku 1994. Prvá na Slovensku vznikla 
v Banskej Bystrici. Jej súčasný názov je Ko-
munitná nadácia Zdravé mesto. Na Slovensku 
teraz registrujeme 8 aktívnych komunitných 

nadácií. Všetkých  osem je združených v Aso-
ciácii komunitných nadácií Slovenska. 

Komunitné nadácie, na rozdiel od ostatných 
nadácií, sú zamerané  na rozvoj komunít (ako 
spoločenstvo ľudí determinované v tomto 
prípade hlavne podľa časti mesta, ulice, síd-
liska, ale aj podľa spoločných záujmov a pod.) 
prostredníctvom podporovania jej aktívnych 
obyvateľov, ktorí chcú vykonať niečo uži-
točné, aby z toho mali úžitok aj ostatní oby-
vatelia komunity či mesta. Pre nás v našich 
začiatkoch bolo veľmi nápomocné získavanie 
know – how od staršej Komunitnej nadácie 
Prešov.

Má komunitná nadácia svoje orgány?

Áno, samozrejme. V zmysle zákona o na-
dáciách je ustanovená 9 – členná správna 

rada nadácie, ako základný kolektívny orgán 
a spoločne so správcom nadácie - výkonným 
orgánom napĺňajú misiu komunitnej nadá-
cie, pod kontrolným dohľadom - 3 - člennej 
dozornej rady nadácie. Ako poradný orgán 
máme zriadenú tzv. grantovú komisiu.  

Môžete nám priblížiť, ako funguje taká po-
moc komunitnej nadácie?

Základným nástrojom, prostredníctvom 
ktorého komunitná nadácia mobilizuje ko-
munitu, pomáha jej riešiť pálčivé problémy 
a premieňať zaujímavé príležitostí na skva-
litňovanie života sú granty na svojpomocnú 
realizáciu svojich nápadov v meste a okolí, 
ktoré prispievajú k skvalitňovaniu života čo 
najväčšiemu počtu ľudí. V súčasnosti ko-
munitná nadácia otvára už niekoľko rokov 
7 grantových programov ročne. Dva z nich 
– Deti a mládež a Čistý Bardejov dvakrát do 
roka.

Za 15 rokov sme v komunitnej nadácii pod-
porili 504 projektov v celkovej sume grantov 
230 133 eur. V roku 2017 bolo podporených 
25 projektov v celkovej sume grantov 12 
661,03 eur. Takouto sumou sme mohli pod-
poriť aktívnych Bardejovčanov predovšetkým 
vďaka  darcom a podporovateľom kvalit-
nejšieho života v meste a okolí, ktorí porozu-
meli takémuto konceptu rozvoja spoločnosti, 
preto jedným z cieľov našej práce v nadácii 
je rozvíjať darcovstvo, filantropiu a dobro-
voľníctvo.

Už ôsmy rok programovo rozvíjame dobro-
voľníctvo medzi mladými ľuďmi prostred-
níctvom programu Mladí filantropi a zároveň 
poskytujeme servis a poradenstvo pri za-
kladaní neziskových mimovládnych orga-
nizácií. Zároveň s nimi komunikujeme a usi-
lujeme sa naprieč miestnymi mimovládnymi 
organizáciami spolupracovať. 

Čím ďalej – tým častejšie odovzdávame naše 
skúseností z práce v komunitnej nadácii aj 
zahraničným záujemcom. Naposledy v roku 
2017 sme v našej nadácii hostili dve stážist-
ky z neziskových organizácií z Ukrajiny. Je to 
pre nás príjemná príležitosť, keď môžeme 
byť nápomocní svojim kolegom v susednej 
krajine, ktorá naliehavo potrebuje všestran-
nú pomoc na svojej dramatickej ceste k slo-
bode a fungujúcej demokracii. Pomáha to aj 
nám viac si uvedomiť, že naša spoločnosť, 
a zvlášť občianska, pomerne rýchlo dospie-
va a uvedomuje si svoju rolu v otvorenej 
demokratickej spoločnosti.

(red)

ROZHOVOR S JEJ SPRÁVCOM JOZEFOM JARINOM

| Mladí filantropi  na vlastnom workshope v Záhrade MF

| Jozef Jarina

Foto: red

Foto: archív KNBJ
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Európska únia podporí prostredníctvom 
programu poľsko-slovenskej spolupráce 
INTERREG obnovu kláštora Františkánov 
v Bardejove a historickej budovy kultúrneho 
centra v meste Grybów. Partnermi projek-
tu sú Mesto Bardejov, občianske združenie 
Náš Bardejov a poľské mesto Grybów.

Podobne ako sa pôvodne prázdna Hrubá 
bašta stala (po prevzatí priestorov občian-
skym združením Different) kultúrno-ko-
munitným centrom, máme i my ambíciu 
premeniť kláštor na miesto, kde bude
život.  Vznikne tam remeselné centrum. 

Prácu bardejovských remeselníkov si budú 
môcť pozrieť domáci i návštevníci a chceme 
tomu dať i edukačný rozmer, tak, aby si 
tradičnú výrobu mohli pozrieť napr. školské 
výlety. V kláštore by mali byť výrobcovia 
medu, keramikár, rezbár a výrobca hudob-
ných nástrojov. Pôjde vlastne o taký re-
meselný coworking. 

Spolupráca samosprávy a tretieho sektora

Okrem toho z vlastných zdrojov v kláštor-
nom areáli postavíme kaviareň s terasou 
presahujúcou do vodnej priekopy, tak, aby pri 

posedení bolo pekne vidieť do celého parku. 
Pribudne i platené parkovisko, aby sme 
pokryli časť nákladov na prevádzku areálu. 
Spoločne s mestom Bardejov ako partnerom 
projektu uvažujeme i o presune amfiteátra 
pod štvorcovú baštu, čím by sa atraktivi-
ta celého priestoru ešte zvýšila a hlavne, 
Bardejovčania by mohli svoj amfiteáter viac 
využívať. 

Verím, že náš projekt bude dobrým príkladom 
možnej spolupráce samosprávy a tretieho 
sektora.

(Peter Štalmach, Náš Bardejov o. z.)

KLÁŠTOR FRANTIŠKÁNOV V BARDEJOVE 
PREJDE OBNOVOU

Existujú rôzne organizácie a kluby, ktoré 
združujú ľudí s rovnakými záujmami. 
Myšlienka týchto stretnutí v Bardejove je 
prevzatá z Prešova a v našom meste orga-
nizovaná Eastcubatorom Bardejov – prvým 
coworkingom v meste.
 
Pre koho je určený?
 
Toto večerné neziskové podujatie patrí web 
developerom a ľuďom, ktorí sa zaujíma-
jú predovšetkým o IT. Na tento event však 
prichádzajú aj rečníci z oblasti online mar-
ketingu a manažmentu.
 
Ako to prebieha?
 
Podujatie sa organizuje v priateľskom a 
uvoľnenom prostredí podniku v historic-
kom centre mesta, takže priestor na voľnú 
výmenu názorov a spoznanie nových ľudí je 

slobodný a otvorený. Toto podujatie sa koná 
pravidelne každé 2-3 mesiace.
 
Na Webelement sú zvyčajne pozvaní dvaja 
prednášajúci. Každý z nich má k dispozícií na 
prezentáciu a rozprávanie približne hodinu. 

Prednášajúcimi na poslednom stretnutí boli 
programátori, ktorí rozprávali o odborných 
témach z oblasti programovania webových 
aplikácii a ich testovania. 

Prvým bol absolvent Masarykovej univerzity 
momentálne pracujúci v Londýne. 

Marián Rusnák, ktorý hovoril o testovaní 
v JavaScripte a s druhou prednáškou o Re-
acte sa s nami podelil absolvent Technickej 
univerzity v Košiciach momentálne pracujúci 
pre firmu Oak’s Lab, Juraj Čarnogurský.
 

Prečo sa oplatí prísť?
 
Z týchto stretnutí si môžu účastníci odniesť 
zaujímavé poznatky z oblastí, ktoré ich zau-
jímajú alebo sa ich priamo týkajú. 

Cieľom je vyhovieť požiadavkám pos-
lucháčov, a preto poskytujeme možnosť vy-
brať si témy, ktoré by ste na nasledujúcom 
stretnutí chceli počuť. Rozdávali sa aj vecné 
ceny. Firma WAME sponzorovala tento večer 
darčekmi, ktoré sa losovaním rozdali medzi 
poslucháčov.
 
Aj keď ste ešte nikdy nenavštívili toto ale-
bo podobné podujatie, budeme radi, ak si 
v tomto článku nájdete dôvod, prečo k nám 
na ďalší Webelement zavítať. Nasledujúci 
pripravujeme na október 2018, kde sa znova 
určite spolu niečo nové naučíme. Tak prečo 
to neskúsiť?                                   (Dominik Jusko)

| V parku vznikne kaviareň s terasou presahujúcou do vodnej priekopy

V BARDEJOVSKEJ BAŠTE SA KONAL UŽ TRETÍ WEBELEMENT, 
URČENÝ BOL PRE ĽUDÍ ZAUJÍMAJÚCICH SA O IT

Foto: archív P. Š.
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Milan Pilip sa v najbližších komunálnych 
voľbách bude uchádzať o post primátora 
mesta Bardejov. Už pred dvomi rokmi pred-
stavil občiansku platformu myBardejov, 
v rámci ktorej za účasti širokej verejnos-
ti pripravil 25 bodový program pre mesto 
Bardejov, rozdelený do piatich oblastí: prá-
ca, bývanie, relax, doprava a samospráva. 
Zároveň predstavili kandidátov na poslan-
cov do mestského zastupiteľstva. 

„Netreba však zabúdať, že zákon o obecnom 
zriadení dáva starostom a primátorom veľmi 
veľké kompetencie. Presadzovanie pro-
gramu, alebo požiadaviek občanov z úrovne 
jednotlivého poslanca je síce možné, ale 
veľmi obtiažne. 

Posunúť sa ďalej s novým primátorom

Posunúť mesto ďalej je možné len s novým 
primátorom, ktorý bude pokračovať vo 
všetkom dobrom, čo je rozbehnuté, no 
dokáže dať fungovaniu našej samosprávy 
úplne nový rozmer. Preto ideme do volieb 
s hlavným posolstvom: Dobré zachovajme, 
zlé zmeňme,“ hovorí Milan Pilip. 

Tvrdí, že problémom mesta je oblasť ces-
tovného ruchu, školstvo i odchod ľudí za 
prácou mimo mesto Bardejov. 

„Problémy nášho mesta sme zadefinovali 
v našom programe, ktorý je zostavený 
vo forme tabuliek, kde pri každej téze sú 
v jednom stĺpci spísané problémy za danú 
oblasť, v druhom stĺpci sú riešenia. Za 
najakútnejšie problémy by sme mohli označiť 

napr. v oblasti cestovného ruchu to, že sa 
nedokážeme dostatočne predať a udržať tu 
turistov dlhšie ako jeden deň. 

Deti vyrastajú bez rodičov

Problémom je aj školstvo, ktoré nekopíru-
je potreby miestneho trhu. Taktiež rodiny 
Bardejovčanov žijú v odlúčení, lebo jeden 
z rodičov, niekedy aj obaja, pracujú mimo 
mesta a deti vyrastajú bez svojich rodičov. 
Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na 
jednej strane a ponuka lacnej práce na strane 
druhej. 

“Ideme do volieb s hlavným 
posolstvom: Dobré zachovajme, 
zlé zmeňme“

MILAN JÁN PILIP

Nekoncepčnosť a neuvažovanie nad súvi-
slosťami pri územnom plánovaní spôsobuje 
umiestnenie nevhodných funkcií v susedstve 
bytových domov - napr. čerpacia stanica pred 
bytovkou, rodinné domy v záplavovom území 
rieky a pod. Toto chceme riešiť kvalitným 
územným plánom. 

Vysoký a nespravodlivý poplatok za odvoz 
smetí chceme nahradiť motivačným poplat-
kom, ktorý bude zohľadňovať to, kto koľko 
triedi. Lebo za triedený odpad mesto neplatí. 
Taktiež potrebujeme zaviesť atraktívne ce-
lodenné spojenie mesta a kúpeľov formou 
MHD, ale aj cyklochodníkom. A problémom je 

tiež apatia obyvateľov. Ľudia častokrát neve-
ria, že sa dá niečo zmeniť. Preto bude toto 
jeden z mojich hlavných cieľov. Vrátiť ľuďom 
dôveru v našu samosprávu, a aby sa na nej 
podieľali všetci, ktorí v našom meste žijú a 
majú ho radi.“ vysvetľuje jeden zo siedmych 
kandidátov na post primátora.

Milan Pilip sa počas posledných rokoch 
aktívne angažoval vo veciach verejných, 
stretával sa s obyvateľmi mesta, rád si vy-
počul ich názory a spoločne s občanmi hľadal 
riešenia. Postupne ľudí vyzýval, aby sa zapá-
jali do verejného diania. To považuje aj za svoj 
najväčší úspech. 

Petície či ankety 

„Mnoho ľudí bolo skeptických, že sa dá niečo 
zmeniť. Ale petície, ankety a ďalšie aktivity, 
ktoré som organizoval, ukázali, že ľudia sa 
radi zapájajú do diania, ak sú k tomu vyzvaní, 
a ak vidia, že to má zmysel. 

Petíciou sa nám podarilo zastaviť výstavbu 
polyfunkčnej budovy na Hurbanovej ulici, 
kde je problém s prehustenou dopravou. Za-
chránili sme smreky na Hurbanovej ulici a pre 
sídlisko Za Rajom sa podarilo zaviesť auto-
busovú linku mestskej dopravy, ktorá slúži 
najmä starším obyvateľom ako spojenie s 
nemocnicou,“ vymenuváva a pokračuje ďalej.

Stop benzínke, zastal sa aj chatárov

„Obracali sa na mňa aj ľudia z iných obvodov 
– Vinbarg, Družba a z ďalších. S obyvateľmi 
Ťačevskej ulice sme zorganizovali tlačovú 
konferenciu na námestí, keď sa riešil problém 
s výstavbou čerpacej stanice pod ich okna-
mi. Zastal som sa aj chatárov na Mihaľove, 
ktorým mesto predajom pozemku zatarasilo 
prístup. 

Popri tom som riešil aj ďalšie podnety, na 
ktoré sú kompetentné iné orgány ako naša 
samospráva,“ dodáva.

„Svoj vzťah voči vedeniu mesta považujem 
za profesionálny. Postavil som sa však proti 
schvaľovaniu neprimerane vysokých odmien 
konateľom mestských podnikov a tiež proti 
priamemu predaju budovy Centra voľného 
času, ktorý prebehol bez verejnej obchodnej 
súťaže, pričom táto budova (ako aj ďalšie v jej 
blízkosti v srdci mesta) dodnes chátra. Maje-
tok mesta je majetkom nás všetkých. Preto 
s ním musíme nakladať hospodárne.”

UKÁZALO SA, ŽE ĽUDIA 
SA DO VEREJNÉHO DIANIA ZAPÁJAJÚ RADI
MILAN JÁN PILIP, KANDIDÁT NA PRIMÁTORA BARDEJOVA

| Jedno z pravidelných stretnutí s obyvateľmi 4. volebného obvodu

Foto: archív M.P.

NAB3-29
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KALENDÁR 
UDALOSTÍ

Hokejový zápas
Prvým kolom odštartuje 
druhá hokejová liga mužov. 
Bardejov nastúpi proti 
Rimavskej Sobote a bude 
chcieť zabojovať o prvé 
body. Štart: 17.30 hod.

Chvály z vrchov
“Všetko smiem.” Ale nie 
všetko osoží. 1. Kor 6,12. 
Septembrové Chvály z vr-
chov sa uskutočnia v 
Gréckokatolíckom chráme 
v Malcove so začiatkom o 
19.30 hod.

SEP

29

SEP

29

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK

SÚŤAŽ
ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O LÍSTKY 

NA MUZIKÁL KUBO.
SÚŤAŽ PREBIEHA NA 

FACEBOOKU AHOJBARDEJOV.SK 
SÚŤAŽ

Futbal, ženy
Futbalistky Partizána Barde-
jov na domácom trávniku v 
rámci šiesteho kola privítajú 
NMŠK 1922 Bratislavu. 
Výkop je na pláne o 13.00 
hod.

SEP

30

Kubo - česko-slo-
venský muzikál
Muzikálové spracovanie 
divadelnej hry Jozefa Hol-
lého je oslavou slovenského 
folklóru a vzdanie holdu ve-
likánovi slovenskej filmovej 
a divadelnej scény - Jozefovi 
Krónerovi. Muzikál sa usku-
toční v športovej hale 
so začiatkom o 19.00 hod.

OKT

01

PREDÁM 
KONZUMNÉ ZEMIAKY

DOBREJ KVALITY

0,35 EUR / KG

0903 889 350

NAB3-03

NAB2-50

NAB3-05



bardejovízie.sk ahojbardejov.sk   | 11ŠPORT

V piatok štrnásteho septembra sa v americ-
kom meste Las Vegas uskutočnili prestížne 
preteky PRO Mr. Olympia v benchpresse bez 
rozdielu veku. Slovensko na týchto prete-
koch reprezentovali dvaja slovenskí reprez-
entanti – Janík Velgos a Ján Orosz, ktorí 
splnili veľmi ostré kvalifikačné limity.
 
Následne im organizátori poslali pozvanie 
na tieto veľké preteky. Do Ameriky spolu 
s reprezentantmi vycestoval aj najsilnejší 
muž na planéte v benchrpesse RAW, Lászlo 
Mészáros, ktorý reprezentoval svoju krajinu, 
Maďarsko.
 
Ďalší skvelý úspech z Titulu Mr. Olympia získal 
Janík Velgos, keď vyhral prvé miesto v kate-

górii do 125 kíl a získal titul Absolútneho víťa-
za bez rozdielu hmotnosti a veku pretekára 
výkonom 320 kíl.

Janík Velgos: Je to skvelý pocit
 
„V treťom pokuse mi 345 kíl neuznali, ale 
zdvihol som aj to. Je to skvelý pocit, za všetko 
to trápenie a strávený čas vo fitku,“ prezradil 
po pretekoch pre ahojbardejov Janík Velgos.
 
Ján Orosz obsadil skvelé štvrté miesto. Oba-
ja štartovali v Open kategórii, čo znamená, 
že Janík ako 17 ročný dorastenec pretekal 
s mužmi profi od 24 do 39 rokov, čo je Open 
kategória.
 

Takisto aj v kategórii Masters od 40 do 
80 rokov pretekali s mužmi bez rozdielu 
veku. Janík Velgos sa odteraz môže popýšiť 
svetovým rekordom od 15 do 19 rokov IPL 
Amerika profi. Doteraz ešte nikto zo Slovákov 
nevyhral Mr. Olympiu v Spojených štátoch 
amerických.

V hľadisku päť tisíc divákov

Celej súťaže v Amerike sa zúčastnilo 
sedemnásť krajín a v hale bolo približne 5 tisíc 
divákov. Janíkovi Velgosovi, Jánovi Oroszovi i 
celej výprave srdečne blahoželáme!

(red)

BARDEJOVČAN JANÍK VELGOS ZÍSKAL 
TITUL MR. OLYMPIA AKO PRVÝ SLOVÁK

ŠTARTUJE HOKEJOVÁ LIGA, BARDEJOV V PRVOM ZÁPASE DOMA
Do tretej sezóny vstupuje Hokejový klub 
Bardejov. Muži sa prihlásili do druhej 
najvyššej hokejovej súťaže, po roku príleži-
tosť znova dostanú aj juniori. Cieľom klubu 
je hrať atraktívny hokej a prilákať fanúšikov 
na zimný štadión i koncepčne pracovať 
s mládežou, aby sa do budúcna nestalo, 
že v A tíme bude nedostatok Bardejovčanov.

„S uplynulou sezónou sme boli spokojní. 
Dokázali sme klub finančne stabilizovať aj 
napriek tomu, že sa nám rozpočet navýšil 
o juniorský tím. Hráčom sme dokázali vy-
tvoriť štandardné podmienky,“ uviedol 
v úvode prezident klubu Pavol Goriščák 
a pokračoval.

„Myslím si, že sa nám stále darí zlepšovať 
imidž klubu. Vytvárame komfort pre hráčov, 
tým pádom sa nám zvyšuje rozpočet. Sme 
v neustálom kontakte s našimi sponzormi, 
rokujeme aj s novými sponzormi. Snažíme sa 
skultúrňovať prostredie hokejového štadióna, 
rozširujeme naše služby pre fanúšikov.“

Letnú prípravu viedol už nový tréner A druž-
stva David Všetečka a Ján Majdek z juniorky. 
Práve D. Všetečka nahradil doterajšieho 
trénera Jána Vodilu.
 
„V novej sezóne chceme hrať hokej pre 
divákov, aby si našli cestu na štadión. Junio-
ri potrebujú nabrať skúsenosti, aby sa po-

stupne prepracovali do A tímu. Poďakovať 
chcem aj primátorovi Borisovi Hanuščakovi, 
ktorému záleží na rozvoji ľadového hokeja,“ 
dodal Goriščák.

„Prvé kolo odohráme doma 29. septembra 
proti Rimavskej Sobote. Základná časť bude 
mať 14 zápasov. Oproti minulému roku je 
to o štyri dueli menej,“ prezradil generálny 
manažér Vladimír Ducár.

Juniori v uplynulej sezóne odohrali celoslo-
venskú ligu, tento rok bude súťaž rozdelená 
na východ a západ. V každej skupine bude 
šesť družstiev, prví traja postúpia do play-off.

(red)

| Janík Velgos dosiahol ďalší skvelý úspech

Foto: archív Ľ. V.
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REÁLNY PROGRAM 
PRE TRANSPARENTNEJŠIE MESTO

Všetkým sa nám bude žiť v našom meste 
lepšie, keď nebudeme mať žiadne pochyb-
nosti o hospodárení s financiami nás 
všetkých. Múdre rozdeľovanie, spravodlivé 
dotácie, verejné súťaže bez pochybností 
a najmä omnoho vyššia informovanosť 
obyvateľov. A napokon aj to podstatné: 
nielen informovať, ale aj počúvať a reago-
vať. Základné kroky k lepšej transpa-
rentnosti mesta som dal hneď na začiatok 
môjho programu a tvorí jeho veľkú časť.

Transparentná samospráva v maximálnej 
možnej miere komunikuje so svojimi občan-
mi. Využíva viac komunikačných kanálov 
a neustále ich modernizuje. Nie ľudia sa 
prispôsobujú mestu, ale mesto im. Ak 
chceme vymeniť pochybnosti za záujem 
o veci verejné, ľudia musia dostávať maxi-
mum informácií vysoko nad povinný zákon-
ný rámec. Transparentné účty sú pekná vec, 
no ľuďom nepovedia nič viac o obstaráva-
niach či predmetoch zákaziek, za ktoré sa 
platilo. Zasadím sa o kvalitnejšiu informo-
vanosť Bardejovčanov a vymením ju za 
pochybnosti o efektívnom riadení mesta.

Je dôležité, aby ľudia poznali prácu svojho 
primátora. Jeho program by pre nich ne-
mal byť tajomstvom. Preto považujem za 
dôležité pravidelne informovať verejnosť 
o všetkých vykonaných opatreniach a akti-
vitách primátora, napríklad aj v samostatnej 
sekcii webstránky. 

Zákazky v meste si nemôžu deliť stále tie 
isté firmy s pochybnosťami a napojením 
na funkcionárov mesta. Rodinkárstvo a ko-
rupcia nemajú čo robiť v meste, v ktorom 
chcú žiť slušní ľudia.

Základom transparentnosti v meste je dobre 
zrealizované verejné obstarávanie, ktoré sa 
deje pod kontrolou verejnosti. Nie také, kde 
sú zákazky šité na mieru vopred vybraným 
firmám.

Zmením filozofiu povinného zverejňova-
nia informácií na nástenkách za moderné 
spôsoby komunikácie, kde chodia informá-
cie za ľuďmi a nie ľudia za informáciami.

Máloktoré mesto na Slovensku má tak ne-
prehľadnú webstránku ako práve Bardejov. 
Je priam umením dostať sa na nej k takým 
informáciám, ktoré sú pre občana, za-
ujímajúceho sa o transparentné nakladanie 
s mestskými financiami zásadné. Toto sa 
musí zmeniť. 

Náš úrad si zaslúži moderný klientsky 
servis, nie anonymnú podateľňu. 
Naši obyvatelia sú klienti a úrad by 
mal mať ako prioritu pomôcť im 
nájsť tie správne dvere bez hľadania 
a bez čakania vybaviť potrebné dokumenty. 
Kancelária prvého kontaktu je dnes bežnou 
súčasťou väčších miest a uľahčuje prácu 
aj samotným pracovníkom úradu a eli-
minuje „úradnú turistiku“.

Primátor Bardejova má v súčasnej dobe 
kompetenciu rozhodovať o dotáciách in-
dividuálnym žiadateľom až do výšky 5000 
eur a max. 100 000 eur ročne, čo je 400 000 
eur za jedno volebné obdobie a to bez a-
kejkoľvek kontroly. Som za to, aby sme zaviedli 
aspoň čiastočne participatívny rozpočet, kde 
budú samotní občania rozhodovať o určitých 
sumách, na ktorý plánovaný projekt ich chcú 
radšej použiť. Otvorme mesto ľuďom!

Zasadím sa o to, aby etický kódex mesta 
nebol iba papier, pri ktorom ani nie je ve-
rejne známe, kto každý ho podpísal. Vedenie 
mesta sa nemôže iba tváriť, že počúva ve-
rejný záujem a následne ľuďom postaviť 
pod oknami namiesto ihriska benzínovú 
pumpu.

Občania síce majú možnosť vystúpiť na zas-
tupiteľstve, no bez reakcie. Je nevyhnutné, 
aby každý takýto občan dostal spätnú väz-
bu na svoju interpeláciu. Mesto tu nie je len 
pre tých, ktorí dali jeho vedeniu hlas, ale pre 
všetkých.

Zastavme včas rozpredávanie mestského 
majetku skôr, než nám zostane iba historická 
radnica. Rekonštrukcie mestského majet-
ku sa musia robiť efektívne, aby sa nepre-
dražovali zákazky následnými opravami. 
V podnikateľskej etike je bežné, že nekva-
litné prevedenie zákazky musí realizátor 
opraviť na vlastné náklady. 

Som podnikateľ. Neprišiel som kradnúť ale-
bo sa akýmkoľvek spôsobom obohacovať 
na funkcii primátora. Nepotrebujem to. Ako 
primátor darujem časť svojho platu každý 
mesiac inému športovému klubu. Transpa-
rentne a verejne. 

Dobrý primátor sa nebojí dialógu s občan-
mi, práve naopak. Občan je pre mesto 
partnerom. Budem hľadať nové cesty, ako 
spojiť aktívnych občanov. Vytvoríme radu 
podnikateľov mesta, ale aj iné poradné 
orgány primátora a mestského zastupiteľ-
stva, podľa rôznych záujmových združení.

Územný plán je jeden zo základných strate-
gických dokumentov mesta. Nie je možné, 
aby sa otváral a menil na počkanie, ako sa 
to ktorému spriatelenému developerovi 
hodí. Som za to, aby sme mysleli a konali 
strategicky, nastavili mesto aj po strán-
ke územného plánovania na roky dopredu 
a akékoľvek plánované zmeny najskôr pre-
rokovali s občanmi. 

STANISLAV SOROKA, KANDIDÁT NA PRIMÁTORA BARDEJOVA

| Stanislav Soroka predstavuje časť svojho programu
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O post primátora v nadchádzajúcich ko-
munálnych voľbách zabojuje aj Bardejovčan 
Juraj Bochňa. Svoju kandidatúru ohlásil pred 
prítomnými médiami ako reakciu na veľký 
ohlas, ktorý sa vzniesol po minuloročných 
voľbách do samosprávnych krajov. 

„Robím tak po zrelej úvahe a so všetkou 
pokorou, pretože si uvedomujem závažnosť 
svojho rozhodnutia a zodpovednosť, ktorá 
súvisí s výkonom takejto funkcie. 

Pozitívne reakcie Bardejovčanov na moju 
kandidatúru ma presvedčili o tom, že je to 
správny krok a Bardejov naozaj potrebu-
je nový impulz,“ rozrozprával sa na začiatok 
Juraj Bochňa, ktorý v komunálnej politike 
pôsobí ako poslanec mestského zastupiteľ-
stva v Bardejove i poslanec Prešovského sa-
mosprávneho kraja. 

„Chcel by som nášmu mestu ponúknuť svo-
je schopnosti, ktoré som nadobudol počas 
uplynulých rokov nie len v komunálnej sa-
mospráve, ale aj možnosti, ktoré mám ako 
poslanec  Prešovského samosprávneho kraja, 
ktoré vďaka veľmi korektným vzťahom s jeho 
vedením dokážeme pretaviť v reálne a zmy-
sluplné riešenia.  Do vedenia samosprávy by 
som však veľmi rád vniesol namiesto politiky 
viac dialógu s obyvateľmi,“ hovorí. 

Víziou napredovania Bardejova je samosprá-
va, ktorá má jasnú stratégiu rozvoja, ktorej 
sa pridržiava a navrhované riešenia, ktoré 
budú realizované až po odkomunikovaní s ve-
rejnosťou a jej stotožnení sa s návrhom.

Základom je, aby platili jasné a zrozumiteľné 
pravidlá, ktoré platia pre každého rovnako. 
„Kde primátor každý polrok usporiada ve-

K ROZVOJU MESTA 
MÔŽEME PRISPIEŤ VŠETCI
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rejné stretnutie s ľuďmi a vypočuje si ich názor 
a dokáže pružne reagovať na ich požiadavky, 
a najmä - vie sa ich aj zastať v situáciách, kedy 
v ňom hľadajú oporu.“  

Aby mestské podniky dokázali vyrábať svo-
je produkty

V nasledujúcom období čaká mesto viacero 
výziev, na ktoré bude musieť reagovať.

„Veľmi si želám, aby naše mestské podniky 
dokázali vyrábať svoje produkty. Zabez-
pečíme tak prácu nie len  odborným zamest-
nancom, ale aj  dlhodobo nezamestnaným. 

Zároveň takto dokážeme mnohé rekonštruk-
cie v meste riešiť vlastnými silami. Práca 
pre sociálne slabších obyvateľov bude pod-
mienená dochádzkou ich detí do školy, s čím 
súvisí lepšia komunikácia medzi oddeleniami 
mestského úradu a školami v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bardejova. Tento systém funguje 
vo viacerých samosprávach a ukazuje sa, že 
má zmysel.  

Investície z grantov Európskej únie by sme 
mali smerovať najmä do technického vyba-
venia mesta, aby sme aj po skončení mož-
nosti čerpať eurofondy mohli svojpomoc-
ne rekonštruovať a udržiavať nie len chod-
níky a budovy, ale aj športoviská, či verejnú 
zeleň,“ pokračuje riaditeľ Hornošarišského 
osvetového strediska a pokračuje.

Postaviť nájomné byty

V Bardejove je množstvo šikovných ľudí 
a musíme im dať príležitosť. K rozvoju mes-
ta môžeme prispieť všetci. Súrne potrebu-
jeme vystavať nájomné byty, inak nám ľudia 

v meste neostanú, pretože nemajú kde. S tým 
súvisí  územné plánovanie, aby sa Bardejov 
mohol rozvíjať zmysluplne. Nedotiahnutá 
protipovodňová ochrana, ktorú musíme veľmi 
citlivo premyslieť a podľa mňa skôr začať ko-
munikovať s obcami nad Bardejovom o rieše-
niach, ako tu stavať megalomanské stavby. 
 
Vyriešiť problém s parkovaním a s chodník-
mi

Verejná doprava, či nakladanie s odpadom, 
kde treba rozumne motivovať obyvateľov 
mesta na separovanie a najmä – sprehľadniť, 
kto reálne platí a kto nie za vyvážanie odpadu.   
Musíme vyriešiť problém s parkovaním, pre-
tože mesto sa nedá nafúknuť a nemyslím 
si, že by sme donekonečna mali ukrajovať 
z verejnej zelene a tiež dostavať chodníky na 
nebezpečných miestach. Potrebujeme zre-
formovať mestskú políciu a rozšíriť jej kom-
petencie.  

A napokon - veľmi si želám, aby sme v Barde-
jove postavili aj v spolupráci s Prešovským sa-
mosprávnym krajom dôstojný kultúrny dom a  
efektívne propagovali kultúrne a vzdelávacie 
podujatia v meste. 

Vo viacerých službách máme voči obyvateľom 
čo doháňať, problémy sú však na to, aby sa 
riešili. Všetky moje ciele ako kandidáta na 
tento post nájdete na letáčikoch, alebo  na 
stránke www.bochna.sk. 

Rovnako stále platí aj  poslanecké telefónne 
číslo, ktoré som zverejnil a ktoré je využívané 
na riešenie problémov v regióne,“ dodáva Juraj 
Bochňa. 

Objednávateľ: Juraj Bochňa, Dlhý rad 24, 085 01 Bardejov. Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, 085 01 Bardejov. IČO: 50098896
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ŽIVOT SA DEJE NA SÍDLISKÁCH, 
NIE LEN V CENTRE
Som Bardejovčan. Od narodenia. Založil 
som si tu rodinu a tomuto mestu ďaku-
jem za možnosti, ktoré mi dalo. Možnosť 
podnikať, možnosť rozbehnúť šport, ktorý 
bol u nás tradíciou, možnosť rozvíjať po-
tenciál mojich detí, aby z nich vyrástli dobrí 
a vzdelaní ľudia, ktorí sa uplatnia kde-
koľvek vo svete, no nikdy nezabudnú, 
odkiaľ pochádzajú. 

Všetci, čo tu žijeme, máme tomuto mestu 
čo vracať. Nikdy som sa nezaoberal politi-
kou. Človek sa ale mení. Aj ja som bol bežný 
mladý, dynamický človek a zodpovednosť 
vo mne začala rásť najmä po narodení mo-
jich detí. 

Vtedy som sa začal zaujímať aj o veci ve-
rejné. Začal som mať totiž pocit, že Barde-
jov stráca dych. Náš krásny historický fo-
togenický Bardejov akosi nedobieha iné 
východoslovenské mestá, Európsku úniu, 
miestami akoby zabudol, že je 21. storočie. 

Našťastie len miestami. Veľa vecí sa tu za 
posledné roky urobilo a kto by tvrdil opak, 
bol by len populistickým kritikom. Nahna-
lo sa tu veľa investícií, no dnes, keď sa ľudí 
v Bardejove opýtate, čo im chýba, najčaste-
jšou odpoveďou je: „život“. Takisto to vnímam 
aj ja. 

Futbalu dávam svoje peniaze, nielen reči

Pamätám si na futbal, v ktorom sme kedysi 
hviezdili a pred necelými tromi rokmi som 
prevzal náš futbalový klub, aby som ho roz-
behol. Náš najobľúbenejší šport, ktorému 
sa môžu venovať deti aj dospelí a môžeme 
v ňom veľa dosiahnuť. Za tie necelé tri roky 
som zo svojich vlastných peňazí do toho dal 
viac ako 300 000 eur a to viem kedykoľvek 
preukázať. Nemám totiž rád neplodné reči 
nielen na tribúne, ale celkovo v živote. 

Ak sa mi niečo nepáči, snažím sa to urobiť 
sám lepšie. Naši hráči niekedy vyhrávajú, 
niekedy sa zas musia zmieriť s prehrou. Po 
vojne vie byť každý generál. Ja však s nimi 
prežívam všetko. Tak prehry, ako aj výhry. 
A viem, že to bude len a len lepšie. 

Deti a mládež, keď majú plnohodnotne za-
bezpečený voľný čas, sa nevenujú hlúpos-
tiam a môžu z nich aj vďaka tomu vyrásť 
slušní a perspektívni ľudia. Nechcel som, 
aby sa o Bardejove písalo na titulkách novín 
v súvislosti s drogami. A viem, že máme 
na to, aby sme opäť hrali ligu. Aj preto som 
začal rokovať so zahraničným investorom, 
ktorý má záujem o vstup do nášho klubu, čo 

by mu prinieslo opäť obrovské možnosti. Na 
to, aby sme boli úspešní, potrebujeme spo-
luprácu. Nie ukazovať prstom, ale robiť niečo 
pre pozitívny výsledok.

Takto som sa postavil aj k mestu. Chcem 
Bardejov živší. Omnoho živší ako je dnes. 
Zastaviť to masívne odchádzanie ľudí z mes-
ta, pretože nemajú byty za normálne ceny, 
nemajú pracovné uplatnenie, rezignujú na 
to, že nie sú vypočuté ich potreby a názory. 

“Nič tak neškodí mladým ľuďom 
ako nuda. Nič tak neškodí mestu 
ako netransparentnosť.”

STANISLAV SOROKA

Aj prostredie, v ktorom musia fungovať tu-
najší podnikatelia poznám veľmi dobre. Je 
neflexibilné, nekomunikatívne, neoriento-
vané na klienta a plné pochybností o tých 
istých firmách, ktoré si tu dookola už nie-
koľko rokov delia zákazky. 

Kandidovať na primátora Bardejova som sa 
rozhodol práve preto, že chcem zmeniť jeho 
prístup k potrebám nových generácií. Aby 
nemuseli chodiť za prácou do Prešova, za 

zábavou do Košíc, do kina v lepšom prípade 
do Bardejovských Kúpeľov, do aquaparku do 
Svidníka, alebo rovno do Poľska. 

Bardejovu som predstavil môj plán pre živšie 
mesto. Je to plán, z ktorého vieme veľa vecí 
zrealizovať v horizonte štyroch rokov, nie-
ktoré ciele sú dlhodobejšie. Dôležité je pod-
poriť zmenu a začať hneď. Hneď deň po 
voľbách. Aby naše mesto nestrácalo dych, 
ľudí a svoje možnosti.

Nejdem do volieb brať hlasy. Nekšeftujem

Stretol som sa aj s kritikou neprajníkov. Ber-
iem. Každý má právo na pochybnosti. Rád by 
som tieto pochybnosti vymenil za dôveru a 
hádky za spoluprácu. Nie som nikoho biely 
kôň, nehodlám kšeftovať s hlasmi alebo sa 
vzdávať v prospech niekoho pred voľbami. 
Toto nie som ja. Kopem za Bardejov až do 
konca a verím, že veľa Bardejovčanov už 
chce zmenu, ktorá prinesie život do nášho 
mesta, rovnako ako ja. 

Ak mi však obyvatelia nášho mesta dajú do-
statočnú dôveru vo voľbách, ako primátor 
ponúknem ruku na spoluprácu všetkým 
dobrým nápadom, bez ohľadu na politické 
farby. Chcem, aby Bardejov bol mestom spo-
lupráce, nie reality šou jedného muža.

| Stanislav Soroka pozná riešenia, ako zlepšiť život v Bardejove

Foto: archív S. S.
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