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Súkromné gymnázium v Bardejove 
navštívil veľvyslanec Spojeného kráľovst-
va Veľkej Británie a Severného Írska na 
Slovensku J. E. Andrew John Garth. 

Práve táto škola bola vybraná ako ukážková 
škola, ktorá je zapojená do programu DOFE, 
čo je Medzinárodná cena vojvodu z Edinbur-
gu. Ide o sebarozvojový komplexný program 
pre mladých ľudí, ktorý existuje od roku 
1956 a doteraz sa realizuje v 140 krajinách 
sveta. 

Veľvyslanec 
v Bardejove

NÁVŠTEVA

Podľa posledne dostupných celkových 
výsledkov testovania žiakov 9. ročníkov 
MONITOR 2018 vám ponúkame vyhod-
notenie základných škôl okresu Bardejov.

Najlepšie napísali žiaci ZŠ sv. Egídia, ZŠ Hert-
ník, ZŠ B. Krpelca a najhoršie dopadli žiaci 
ZŠ Kružlov, ZŠ Malcov, ZŠ Gaboltov. 
Slovenský jazyk najlepšie vedia v ZŠ 
B. Krpelca (345. miesto na Slovensku). 
Matematiku najlepšie vedia v ZŠ Hertník 
(647. miesto na Slovensku). 

Testovanie
deviatakov
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MONITOR RELAX

Wellness spa 
v kúpeľoch

Návštevníci Bardejovských Kúpeľov 
majú možnosť zrelaxovať a zrege-
nerovať telo i dušu vo Wellness spa 
hotela Ozón, ktorý ponúka vodný a 
saunový svet i mnohé ďalšie atrakcie. 

V saunovom svete sa nachádza fín-
ska, parná, infra a inhalačná sauna, tak-
isto tepidárium s vyhrievanými lôžka-
mi, Kneippov kúpeľ a masážne sprchy. 
K dispozícii je relaxačný, kľudový 
a detský bazén. 07

Aké máme školstvo v Bardejove? Budú deti v Bardejove rovnako pripravené na ďalšie 
stupne vzdelávania ako v ostatných mestách?  Majú učitelia podmienky pre kvalitnú 
výučbu?  Vydanie tohto čísla neodpovie na  všetky otázky súvisiace so školstvom, 
ale pokúša sa ponúknuť krátke nahliadnutie na určité aspekty súvisiace 
so školstvom v meste. Témou školstvo sa plánujeme zaoberať aj v budúcnosti 
a priniesť ďalšie pohľady a názory na výchovu mládeže v Bardejove.

ŠKOLSTVO, ZÁKLAD BUDÚCNOSTI MESTA
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Úspešný školský rok čoskoro uzavrie Ho-
telová akadémia Jána Andraščíka v Barde-
jove. Pred niekoľkými dňami školské lavice 
opustili maturanti, ktorí práve v týchto 
dňoch vykonávajú skúšku dospelosti. 
S mladšími spolužiakmi sa rozlúčilo až päť 
maturitných tried. Študentka 5. H triedy – 
Natália Nováková – získala ocenenie Štu-
dent roka. 

Len prednedávnom študenti po prvýkrát 
zasadli do stredoškolských lavíc. Niektorí 
si na strednú školu zvykli rýchlejšie, iní do-
spievali postupne. 

Ústne maturity však všetkých zaradia do ro-
diny dospelých. Hotelová akadémia sa môže 
znova pochváliť tým, že vychovala šikovných 
mladých ľudí, ktorí sa v ťažkej konkurencii na 
trhu práce či na vysokých školách nestratia. 

Úspešní študenti a športovci

So školou sa rozlúčili študenti odborov 
výživa a šport a manažment regionálneho 
cestovného ruchu. V tom prvom odbore 
v skupine športovcov je prevaha futbalistov 
a futbalistiek. Viacerí z nich hrajú vo vyšších 
ligách a svojimi výkonmi pomáhajú škole 
dosahovať významné športové úspechy
 vo všetkých športových disciplínach. 

V odbore manažment regionálneho ce-
stovného ruchu boli žiaci mimoriadne ak-
tívni hlavne na súťažiach vo svojom odbore 
– v cestovnom ruchu. V súťaži TOP turistická 
destinácia regiónu postúpili až do celoslo-
venského kola. 

So školskými lavicami sa rozlúčili aj študen-
ti bývalej Obchodnej akadémie – odborov 

MESTO BARDEJOV CHYSTÁ ZMENY V ŠKOLSKÝCH OBVODOCH

MATURANTI NA HOTELOVEJ AKADÉMII SA LÚČILI, 
ŠTUDENTKOU ROKA NATÁLIA NOVÁKOVÁ

obchodná akadémia a ekonomické lýceum. 
Učitelia si budú pamätať ekonomické lýce-
um ako triedu, ktorá počas štúdia mala jeden 
z najlepších prospechov. 

Žiaci boli nápomocní pri mnohých školských 
akciách a školu reprezentovali aj na 
literárnych, recitačných a športových súťa-
žiach. 

Počas štyroch rokov sa uplatnili aj čašníci 
a kuchári. Svojím profesionálnym prístupom 
prispeli k dobrému menu školy. Taktiež sa 
zapájali do mnohých aktivít, ktoré Hotelová 
akadémia ponúka nielen v rámci školy , ale aj 
mimo nej. 

Podieľali sa na významných spoločenských 
udalostiach

Hotelieri z päťročného odboru sa prejavovali 
hlavne v odborných aktivitách v podobe rou-
tu, banketu a rôznych recepcií. Realizovali sa 
počas zahraničnej praxe v Nemecku, Talian-
sku a Francúzsku. Podieľali sa na príprave a 
obsluhe významných spoločenských udalostí 
v rámci Bardejova a Bardejovských Kúpeľov. 
Nevyhýbali sa ani aktivitám v oblasti športu.

Študent roka

Ocenenie Študent roka získala Natália 
Nováková, študentka odboru hotelová 
akadémia. Počas štúdia sa pravidelne 
zúčastňovala aktivít spojených s pre-
zentáciou odborných gastronomických 
zručností. Opakovane reprezentovala školu 
na zahraničnej praxi v Nemecku a Taliansku. 
Úspechy získala na medzinárodnej barman-
skej súťaži juniorov Eurocup v Prešove, kde 
viackrát získala umiestnenie v zlatom pásme, 
a uspela aj v ďalších barmanských súťažiach. 
Počas štúdia dosahovala výborné vzdeláva-
cie výsledky. Bola predsedníčkou žiackej 
školskej rady a svojím správaním a aktivitami 
šírila dobré meno školy. 

„Myslím si, že naši študenti pod vedením 
pedagógov získali mnohé vedomosti, ktoré 
v budúcnosti dokážu mnohonásobne zúročiť. 
Všetkým želám veľa trpezlivosti a vytrva-
losti, aby všetci úspešne absolvovali skúšku 
dospelosti. A potom možno bude ľahšie 
nájsť svoje svetlé miesto vo svete „dos-
pelých,“ zapriala maturantom riaditeľka školy 
RNDr. Eva Čajková, PhD. 

(pr)

Návrh zmien a doplnkov VZN mesta Barde-
jov o určení školských obvodov reaguje na 
skutočnosti ktoré nastali, ale aj na legi-
slatívne zmeny v zákone. Navrhované 
zmeny by mali platiť od 1.9.2019.

Žiaci obce Poliakovce už nebudú patriť do 
šk. obvodu ZŠ Wolkerova, ale do šk. ob-
vodu ZŠ Kurima. Dôvod zmeny je, že žiaci 
z obce Poliakovce  v súčasnosti navštevujú ZŠ 
v Kurime.

Žiaci obce Zlaté už nebudú patriť do šk. obvo-
du ZŠ s MŠ Pod Papierňou, ale do šk. obvodu 
ZŠ Bartolomeja Krpelca. Dôvodom zmeny je 
preplácanie dopravného pre žiakov z obce 

Zlaté, ktorí v tomto školskom roku v počte 30 
navštevujú ZŠ Bartolomeja Krpelca a nie ZŠ 
s MŠ Pod Papierňou. ZŠ s MŠ Pod papierňou 
v tomto školskom roku neeviduje žiadneho 
žiaka z obce Zlaté.

Žiaci z novovzniknutých ulíc pri vstupe 
do Bardejovských Kúpeľov budú zaradení 
do  šk. obvodu ZŠ s MŠ Pod Vinbargom. Žiaci 
z novovzniknutých domov v lokalite Poštárka 
budú zaradení do šk. obvodu ZŠ Komenského. 

Žiaci bývajúci na Ťačevskej ulici 40 a 43 už 
nebudú patriť do šk. obvodu ZŠ Wolkero-
va,  ale budú zaradení do  šk. obvodu ZŠ 
Komenského. Žiaci bývajúci na Ťačevskej ulici 

25A, 25B a 42A už nebudú patriť do šk. ob-
vodu ZŠ Komenského, ale do šk. obvodu ZŠ 
Wolkerova.

Týmto nariadením sa určujú školské obvody 
pre jednotlivé základné školy na území mes-
ta Bardejov a v jeho  častiach. Žiak plní po-
vinnú školskú dochádzku v základnej  škole 
v školskom obvode, v ktorom má trvalé by-
dlisko.

Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku 
aj v základnej  škole mimo školského obvo-
du, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom 
riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.

(V. Novák)

| Natália Nováková
foto: NN
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KOĽKO ŽIAKOV MAJÚ ZŠ V BARDEJOVE?

| Počty žiakov v jednotlivých školských rokoch a v jednotlivých školách

V Bardejove máme  deväť základných 
škôl, ktoré v školskom roku 2018/2019 
navštevuje spolu 3 848 žiakov z mesta, ale 
aj z okolitých obcí. 

Oproti minulému roku je to pokles o 38 žia-

kov, ale z hľadiska posledných desiatich rokov 
je to pokles o 490 žiakov. Za posledné de-
saťročie najväčší pokles žiakov zaznamenala 
ZŠ B. Krpelca a ZŠ na Vinbargu. 

Naopak najviac žiakov pribudlo v ZŠ na 

Poštárke a v ZŠ s MŠ Pod Papierňou. 

Najviac žiakov má ZŠ na Komenského ulici 
(791) a najmenej ZŠ v Dlhej Lúke (164). 

(V. Novák)

REVITALIZÁCIA PARKU PRED TELOCVIČŇOU 
V AREÁLI ZŠ S MŠ POD VINBARGOM V BARDEJOVE
Je dôležité, v akom estetickom priestore 
žijeme, pracujeme, existujeme. Snaha 
o skrášľovanie životného priestoru patrí 
k vlastnostiam, ktoré sú pre kvalitný život 
moderného človeka potrebné. 

Už v minulosti sme si vo vlastnej réžii skrášli-
li exteriér školy, plynule v týchto činnostiach 
pokračujeme ďalej. 

Park pri telocvični v areáli  ZŠ s MŠ Pod Vin-
bargom momentálne prechádza viditeľnou 
revitalizáciou. 

Vynovujú priestor 

Ruku k dielu priložili domáci „podvinbargskí“ 
učitelia (Mgr. Peter Vasilega, Mgr. Dana Zaši-
urová, Mgr. Andrea Chovanová, Mgr. Slavka 
Bobaliková, Ing. Judita Kravcová a ďalší naši 
kolegovia) i naši starší, fyzicky zdatní  žiaci. 

Vo vlastnej réžii si vynovujeme priestor, ktorý 
pôsobí motivačne pre všetkých, ktorí sa do 
nášho školského areálu dostanú.  Pôvodne 
sa tam nachádzali staré, vyvrátené stromy. 

Vedenie ZŠ s MŠ Pod Vinbargom v Barde-
jove sa chce poďakovať Komunitnej nadácii 
Bardejov za finančný príspevok na tento 
účel. Celá naša aktivita je v kontexte projektu 
Čistý Bardejov, do ktorého sme zapojení a re-
alizácia ktorého potrvá do konca júna 2019. 

Za našu školu ho vypracovali Ing. Judita 
Kravcová a Mgr. Slavka Bobaliková. Celú 
akciu vnímame ako výchovný moment pre 
našich žiakov, ktorí sa v budúcnosti o svoje 
životné priestory budú starať. 

(S. Bobaliková, ZŠ s MŠ Pod Vinbargom) 

Táto iniciatíva je súčasťou realizovaného 
Strategického plánu ekonomicko-sociálne-
ho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizovať 
obyvateľov mesta k aktívnejšiemu prístu-
pu k životnému prostrediu a skrášľovaniu 
akéhokoľvek prostredia na území mesta. 

| Žiaci skrášľujú areál školy
foto: archív
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AKO BUDÚ 
FUNGOVAŤ 
MATERSKÉ ŠKOLY 
POČAS LETNÝCH 
PRÁZDNIN?

VZÁCNA NÁVŠTEVA 
NA SÚKROMNOM GYMNÁZIU

Súkromné gymnázium v Bardejove navštívil 
veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska na Slovensku J. E. 
Andrew John Garth. 

Práve táto škola bola vybraná ako ukážková 
škola, ktorá je zapojená do programu DOFE, 
čo je Medzinárodná cena vojvodu z Edinbur-
gu. Ide o sebarozvojový komplexný program 
pre mladých ľudí, ktorý existuje od roku 1956 
a doteraz sa realizuje v 140 krajinách sveta. 

„Naša škola ako jediná v meste je zapo-
jená v tomto programe od školského roku 
2018/2019 a má aj štyroch absolventov, ktorí 
si plnia svoje predpísané ciele. Momentálne 
realizujú a dokončujú svoju bronzovú úroveň,“ 
prezradila koordinátorka projektu Silvia 
Valková. 

Študenti sa postupne menia sebarozvojovo,
 s nikým sa neporovnávajú, jedine sami 
so sebou a práve preto je to pre nich obrovská 
možnosť, ako sa posúvať ďalej a ako napĺňať 
svoje vlastné ciele. 

Zdokonaliť jazyk

Program DOFE má niekoľko úrovní a študenti 
v nich postupujú na vyššie úrovne podľa toho, 
koľko aktivít splnia. V závere ich čaká ocene-
nie vojvodu z Edinburgu. 

„Vo svojom maturitnom ročníku som sa 
rozhodla zapojiť sa do Medzinárodnej ceny 
vojvodu z Edinburgu, ktorá mi pomáha v se-
barozvíjaní a v zlepšovaní niektorých schop-
ností, ktoré som predtým nerozvíjala až tak 
dobre. Pomohlo mi to v lepšej komunikácii 
s ľuďmi, hlavne s malými deťmi, pretože 
som s nimi začala pracovať v družine. Ďalej 
mi to pomohlo v tom, že som sa zdokonalila 

v jazykoch, začala som sa učiť nový jazyk, kó-
rejský, a potom mi to pomohlo aj v tom, že 
som sa začala viac aktívne hýbať a začala 
som cvičiť,“ uviedla študentka Timea Rych-
valská.

Rozvíjať sa

„Tento program mi pomohol rozvíjať sa 
vo všetkých veciach, ktoré som si na začiat-
ku sám vybral, to znamená, v písaní príbehu, 
čo je moja hlavná aktivita a takisto ako Timea 
chodím do prírody, tým pádom to pomáha aj 
telu a nakoniec komunikácia s ľuďmi, lenže 
na rozdiel od Timey ja pracujem so staršími 
ľuďmi,“ doplnil študent Michal Ladomerský.

Jediná škola v Bardejove

Britský veľvyslanec Andrew Garth si priamo 
od študentov vypočul, ako program prebie-
ha v praxi a čomu sa bardejovskí gymnazisti 
venujú. 

Študenti sa zdokonaľujú hlavne v cudzom ja-
zyku, ktorý je v dnešnej dobe pri presadení sa 
na trhu práce priam nevyhnutý. 

Súkromné gymnázium ako jediné v Barde-
jove tento program ponúka a aj preto patrí 
k najlepším gymnáziám v okolí. Ideou školy je 
rozvíjať tvorivé myslenie žiakov a tým ich pri-
praviť na riešenie rôznych životných situácií. 

(red)

| Študenti a pedagógovia zapózovali spolu s veľvyslancom

VIDEOREPORTÁŽ 
ZO SÚKROMNÉHO GYMNÁZIA
NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 

AHOJ BARDEJOV.SK

Aj počas letných prázdnin niektorí rodičia 
využívajú možnosť dať svoje ratolesti do 
materskej školy. Nižšie sa dočítate, ktoré 
materské školy budú cez prázdniny fungo-
vať, do kedy je potrebné sa prihlásiť a aké 
sú kritéria na prijatie.
 
V mesiaci júl a august počas letných prázdnin 
bude prevádzka v týchto materských školách:

v mesiaci júl: od 1. júla do 31. júla 2019 v Ma-
terskej škole, Komenského 47 v Bardejove,

v mesiaci august: od 1. augusta do 27. au-
gusta 2019 v Materskej škole, Nám. arm. 
gen. L. Svobodu 15 v Bardejove.

Prevádzka bude v čase od 6. 45 hod. 
do 16. 30 hod.
 
Rodičia, ktorí majú záujem umiestniť dieťa 
v materskej škole počas letných prázdnin, je 
potrebné, aby dieťa nahlásili riaditeľke v tej 
materskej škole, kde bude prevádzka t.j.:
na mesiac júl nahlásiť dieťa v Materskej 
škole, Komenského 47, Bardejov,

na mesiac august nahlásiť dieťa v Materskej 
škole, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, Barde-
jov.

Nahlasovať deti na obidva mesiace bude 
možné v termíne od 3. júna do 17. júna 2019.
 
Pri nahlásení dieťaťa rodič uhradí príspevok 
30 € / 1 mesiac. Stravné sa uhradí pri nástupe 
do materskej školy v mesiaci júl, alebo v me-
siaci august u vedúcej školskej jedálne.
 
Na letnú prevádzku sa bude prijímať 
na základe týchto kritérií:
- včasné nahlásenie dieťaťa
- zaplatenie príspevku
- zamestnanosť rodičov

Bližšie informácie dostanete na týchto kon-
taktoch:
- pani Slavka Gulová, riaditeľka Mater-
skej školy, Komenského 47, Bardejov, tel.: 
054/472 2002, 0901 713 502
-    pani Mgr. Dana Jazudeková, riaditeľka Ma-
terskej školy, Nám. arm. gen. L. Svobodu 15, 
Bardejov, tel.: 054/474 6572, 0901 713 506
 
Prevádzka v materských školách v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov po 
letných prázdninách začne od 2. septembra 
2019 (pondelok).                                                (p)
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ZÁŽITOK – názov programu Súkromnej 
základnej umeleckej školy Pod Vinbar-
gom 1 v Bardejove, ktorým sme sa dňa 
14.5.2019 odprezentovali v športovej 
hale Mier v Bardejove, naplno odzrkadľu-
je atmosféru a nálady žiakov učiteľov 
a rodičov našej školy. V takejto zážitkovej 
atmosfére sa niesol aj celý školský rok 
2018-19. Štrnásty rok svojej pôsobnosti 
sa tešíme z úspechov žiakov našej školy. 

Žiaci hudobného odboru majú v tomto roku 
za sebou množstvo rôznorodých a kvalit-
ných vystúpení a prezentácií či už v sólovej 
alebo komornej hre, vystúpení detskej 
ľudovej hudby, školského speváckeho zbo-
ru a školskej hudobnej skupiny. 

V školskom roku sa mimoriadne darilo 
talentovaným žiakom speváckeho odboru 
na viacerých speváckych súťažiach. Sna-
hou pristupovať k žiakom individuálnym 
prístupom na hodinách spevu sa zame-
riavame na rozvoj hlasu, najmä v popovom, 
ľudovom, ale aj rockovom a muzikálovom 
speve. 

Množstvo úspechov

Žiaci zažívajú na hodinách spevu veľa 
zábavy, učia sa pracovať s mikrofónom, 
pokročilejší speváci účinkujú a tvoria 
v školskej hudobnej skupine. K úspechom 
speváckeho odboru v tomto školskom roku 
patrí veľa ocenení z celoslovenských spe-
váckych súťaží, ako napríklad: ,,Giraltovský 
hudák,, súťaž v ľudovom speve, ,,Fullstar,, 
v speve populárnych piesní v Ružomberku, 
,,Zemplín Pop 2019,, v celoslovenskej 
súťaži spevákov a hudobných skupín 
získala naša školská hudobná skupina Fall-
ing Strings zlaté pásmo, a aj mimoriadné 
ocenenia poroty za najlepší inštrumentál-
ny výkon Vladimír Kokoš - elektrická gitara 
a za najlepší spevácky výkon Timea Sa-
bolová. 

V pásmach bodovali

V celoslovenskej súťaži spevákov a hudob-
ných skupín ,,Kremnické Laso,, za sólo spev 
získala bronzové pásmo Timea Sabolová. 
V speváckej súťaži populárnych piesní 
,,Prešovský zlatý kľúčik,, získali Timea 
Tvardziková strieborné pásmo, Timea Sa-
bolová strieborné pásmo a Simona Kun-
drátová bronzové pásmo.

Výtvarný odbor školy sa zapojil do via-
cerých výtvarných projektov a celoslov-
enských i medzinárodných súťaží. Medzi 
ne patrí aj medzinárodná súťaž v grafickej 
tvorbe ,,Szaboóv grafický Lučenec,,, kde 
naši žiaci už niekoľko rokov po sebe získa-
vajú rad ocenení. V poslednej dobe je to 

ZÁŽITOK 
1. miesto v IV. kategórii, ktoré získala Ane-
ta Barančoková a odmenu v IV. kategó-
rii Radka Damankošová. Čestné uznanie 
v súťaži Bohúňova paleta v Dolnom Kubíne 
získal Samuel Sedlačko a Michal Šoltés. 
Vo vzdelávacom projekte Galérie mes-
ta Bratislavy “Umenie zblízka”, ktorý je 
určený žiakom od 10 do 15 rokov pre školy 
z celého Slovenska mali ocenené priesto-
rové dielo naši žiaci Jakub Dunčák a Martin 
Grohoľ. Vo výtvarnej súťaži Súboj Talentov 
vo Svidníku v kategórii grafika ZUŠ 13 - 15 
rokov získala 3. miesto - Daniela Kozu-
bová, v kategórii grafika ZUŠ 10 - 12 rokov 
2. miesto - Natália Kubínová a 1. miesto - 
Radan Kollárovič.

Stále lepšie a kvalitnejšie výkony

Hýbať sa znamená žiť, krásne sa hýbať 
znamená krásne žiť. Tanec je práve jednou 
z možností, ako sa krásne hýbať a krásne 
žiť. Každoročne môžeme skonštatovať, 
že výkony malých umelcov sú stále lepšie 
a kvalitnejšie. 

Tanec sa dostava nielen do tela, ale aj do 
srdiečka našich detí. Vidíme, s akou ra-
dosťou prichádzajú na každú vyučovaciu 
hodinu, a s akou z nej odchádzajú. Tanec sa 
deťom stal nie iba koníčkom, ale aj súčasťou 
ich života. Dôkazom toho sú mnohé krásne 
umiestnenia, ktoré naši žiaci pravidelne 
dosahujú v tanečných súťažiach. Kolektív 
najstarších dievčat, ktorý sa venuje okrem 
iných tanečných techník scénickému tan-
cu a súčasnému modernému výrazovému 
tancu dosiahol na každej jednej súťaži 
s choreografiami najvyššie umiestnenia. 

Ale ani mladší tanečníci za 
staršími nezaostávali a ich 
choreografie si odniesli do-
mov zo súťaží zlaté poháre. 
Z posledného AFC cupu to bolo 
7 krásnych umiestnení a zo 
súťaže Dancerose ďalších 9. Pre 
skvalitnenie našej práce sme 
nadviazali spoluprácu so Štúdi-
om divadla tanca v Banskej 
Bystrici a pravidelne dvakrát 
ročne vycestujeme so skupinou 
25 tanečníkov a tanečnými pe-
dagógmi do Bystrice. 

Myšlienky, pocity, nálady

Tu pod vedením kvalitných 
tanečných lektorov tanečníci 
absolvujú zaujímavé tanečné 
workshopy, kde sa učia princípy 
súčasného výrazového tanca, 
učia sa pohybom vypovedať 
myšlienky, pocity, nálady. Každý 
rok na konci školského roka pre 

našich tanečníkov organizujeme tanečnú 
súťaž - Tanečník roka, na ktorej sa pred-
stavia s vlastnými vytvorenými choreogra-
fiami. 

Veľmi obľúbený je aj literárno-dramatický 
odbor

Tanec ale nie je jediným odborom, ktorý 
v našej SZUŠ rozkvitá a napreduje. Dva 
detské kolektívy žiakov literárno-dra-
matického odboru pravidelne pripravujú 
zaujímavé dramatické projekty, divadelné 
hry, scénky. Medzi posledné patrila veľmi 
úspešná paródia Jánošík, detská divadelná 
hra Malý Princ, vianočný projekt Mrázik, 
moderná divadelná hra Labyrint-útek. Žiaci 
LDO sa pravidelne zúčastňujú aj okresných 
a krajských prehliadok detskej dramatickej 
tvorby. 

Máme možnosť vidieť ako herectvo a práca 
v oblasti dramatickej tvorby zmenilo život 
niektorých našich detí. Z ustráchaných ľudí, 
ktorí sa obávali na verejnosti otvoriť ústa 
sa stali sebavedomí, otvorení mladí ľudia a 
umelci.

Ako sa hovorí, šťastie praje 
pripraveným, preto: ,,Chceš sa stať 
skutočným hercom, tanečníkom, 
hudobníkom?“ Staň sa žiakom našej 
SZUŠ a naši skúsení a profesionál-
ni pedagógovia ťa naučia to, čo po-
trebuješ. Budeš sa zdokonaľovať, 
napredovať a tvoriť pre radosť. 

(dr)
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ŠTUDENTI SPOJENEJ ŠKOLY NA ŠTEFÁNI-
KOVEJ ULICI  V RÁMCI ERASMUS+ V PRAHE
Erasmus+ je program Európskej únie 
pre vzdelávanie a  odbornú prípravu pre 
mládež. Spojenej škole na Štefánikovej 
ulici v Bardejove sa podarilo získať grant 
pre odbory murár a grafik digitálnych 
médií v rámci projektu Grafika nás spája. 

A tak 6 žiakov z odboru murár a 5 žiakov 
z odboru grafik digitálnych médií sa od 
16.3. do 5.4.2019 zúčastnili odbornej 
stáže v Prahe.

Grafici vykonávali prax v rôznych grafických 
firmách, kde získavali cenné skúsenosti 
z oblasti rastrovej a vektorovej grafiky. 
Vyskúšali si v praxi tlačiť vlastné 3D pro-
jekty, vytvárať fotoknihy, navrhovať a vy-
tvárať grafiku od prvotnej myšlienky cez 
jednotlivé návrhy až k zložitým projektom. 

Zlepšili si jazykové schopnosti

Žiaci navrhovali merkantilné tlačoviny, 
reklamné pútače, banery i drobné reklam-
né predmety. Prichádzali do styku aj 
so zákazníkom, a tak si mohli zlepšiť svoje 
jazykové schopnosti v češtine či v anglič-
tine. Žiaci z odboru murár vykonávali prax 
na stavbe bytového komplexu realizo-
vaného firmou Swietelsky a Metrostav. 
Prešli technológiami Porotherm Profi stro-
jových sadrových omietok, monolitných 
prvkov Doka a strešných opláštení.  

V rámci tejto stáže žiaci navštívili aj rôzne 
zaujímavé miesta v Prahe a v okolí, napr. 
komentovanú prehliadku centra Prahy, 
Vyšehradu, Petřína. Absolvovali výlet do 
múzea automobilov Škoda auto – Mlada 
Boleslav a do Karlových Varov. 

Veľmi zaujímavá bola prehliadka Múzea 
Jana Bechera a Národného technického 
múzea. Atraktívne bolo aj Múzeum 
čokolády, kde sme mali možnosť vidieť 
ukážku výroby praliniek, ale aj Múzeum 
voskových figúr, v ktorom bolo 200 sôch 
slávnych ľudí z kultúrneho a spoločenského 
života. 

Videli, ako sa vyrábajú tehly

Grafici navštívili v pražskom Dome fo-
tografie zaujímavú výstavu fotografa Jiřího 
Hanke a výstavu fotografky, spisovateľky 
a filmárky Ami Vitale, ktorá fotografuje pre 
National Geographic, pravidelne boduje 
v súťaži World Press Photo, venuje sa 
téme divokých zvierat a životnému pro-
strediu. Zaujalo nás aj múzeum legendy 
filmového triku Karola Zemana.

Murári zase mali možnosť navštíviť te-
hliareň a nahliadnuť tak priamo do kuchyne 
ako sa vyrábajú tehly. Zaujímavé bolo aj 
stretnutie v štúdiu populárneho youtubera 
Jirka Krála, ktorý oslavoval prvé výročie 

založenia svojej firmy Zetko v obchod-
nom dome Kotva. Večerné prechádzky po 
Staromestskom či Václavskom námestí, 
po Karlovom moste mali tiež svoje čaro. 
Skúsili sme aj trochu adrenalínu, zahrali 
sme si Laser Game Mercuria, zajazdili si 
na motokárach a okúsili kolotoče na Ma-
tejskej púti.

V rôznych častiach Prahy sme mali 
možnosť vidieť zaujímavé a netradičné 
sochy, autorom ktorých je Dávid Černý. 
Na konci stáže bolo záverečné stretnutie 
vo  firme Educo, ktorá nám tento pobyt 
sprostredkovala. Pán Vondráček vyjadril 
spokojnosť, pochvalne sa vyjadril o našej 
skupine, čo nás potešilo. 

Aj naši stážisti si pochvaľovali nadobud-
nuté zručnosti v prevádzkach, skúsenosti 
či jazykové znalosti. Veľmi cenné sú aj kon-
takty, ktoré sme získali.  Niektorým žiakom 
bola ponúknutá spolupráca aj po ukončení 
stáže. Posledný večer sme absolvovali vy-
hliadkovú plavbu parníkom. Na Hlavnom 
nádraží sme si zahrali na klavíri, zaspievali 
a tak sa rozlúčili s Prahou.              (J. Jurčák)                                          

VIAC O ERASME+ V PRAHE
SA DOČÍTATE

NA NAŠOM PORTÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

Podľa posledne dostupných celkových 
výsledkov testovania žiakov 9. ročníkov 
MONITOR 2018 vám ponúkame vyhodnote-
nie základných škôl okresu Bardejov.

Najlepšie napísali žiaci ZŠ sv. Egídia, ZŠ Hert-

ník, ZŠ B. Krpelca a najhoršie dopadli žiaci ZŠ 
Kružlov, ZŠ Malcov, ZŠ Gaboltov.

Slovenský jazyk najlepšie vedia v ZŠ 
B. Krpelca (345. miesto na Slovensku). Mate-
matiku najlepšie vedia v ZŠ Hertník (647. 

miesto na Slovensku). Testovaných bolo 1440 
základných škôl na Slovensku, no žiaľ väčšina 
našich škôl sa nemá s čím chváliť.

(V. Novák)

| Výsledky testovania žiakov 9. ročníkov
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Návštevníci Bardejovských Kúpeľov 
majú možnosť zrelaxovať a zrege-
nerovať telo i dušu vo Wellness spa ho-
tela Ozón, ktorý ponúka vodný a saunový 
svet i mnohé ďalšie atrakcie. K dispozícii 
je relaxačný, kľudový, detský bazén 
a taktiež dve vonkajšie  jacuzzi. 

V saunovom svete sa nachádza fín-
ska, parná, infra a inhalačná sauna, tak-
isto tepidárium s vyhrievanými lôžkami, 
Kneippov kúpeľ a masážne sprchy. 

„Ponúkame širokú ponuku masáži, okrem 
klasických je to masáž lávovými kameňmi, 
aromaterapeutická masáž, bambusová 
masáž či reflexná masáž  chodidiel,“ pre-
zrádza vedúca prevádzkového odboru 
Miriam Hudáková.

Ak chcete využiť niektorú masáž,  potreb-
né je objednať sa v pokladni wellness spa. 

Zaujímavosťou je nočné kúpanie, ktoré 
prebieha každý prvý piatok v mesiaci. 
Každý pondelok prebieha akcia dva vstupy 
za cenu jedného. Novinkou je aquaaerobic 
v priestoroch wellness spa v bazénovej 
časti. 

Súčasťou relaxačného komplexu je aj 
fitness centrum, ktoré môžu využívať 
kúpeľní hostia i široká verejnosť. 

„K dispozícii je možnosť zakúpenia si 
darčekových poukážok, celá ponuka je 
zverejnená na internetovej stránke,“ vy-
zdvihla takúto možnosť M. Hudáková.

Na webe kupele-bj.sk sa nachádza aj ak-
tuálny cenník pre všetky služby, ktoré 
kúpele svojim klientom ponúkajú. V prie-
storoch wellness spa sa nachádza aj bar 
s bohatou ponukou nápojov.   

NAVŠTÍVTE WELLNESS SPA V OZÓNE

| Prísť do wellness spa v kúpeľoch sa jednoducho oplatí

RELAXAČNÝ BAZÉN

21 m x 11 m s hĺbkou vody 1,20 m 
Teplota vody: 32 C

Vodná čaša
Vodné delo
Hydromasážne trysky v stene
Dnová perlička
Protiprúd
Podhladinové LED osvetlenie zabudo-
vané do stien bazéna

KĽUDOVÝ BAZÉN

4 m x 11 m s hĺbkou vody 1,20 m 
Teplota vody: 36 C

Rúrkové ležadlo
Sedacia lavica so vzduchom

DETSKÝ BAZÉN

6,5 m x 2,5 m s hĺbkou vody 0,20 m 
Teplota vody: 34 C

Spojovacia vodná plocha (šmýkačka)
Vodný ježko
Vodný zvon

| V ponuke sú aj profesionálne masérske služby v krásnych a útulných priestoroch

Príďte si oddýchnuť do well-
ness spa. Tento komplex slúži 
na regeneráciu tela a duše, 
ponúka wellness služby nielen 
pre kúpeľnú klientelu, ale aj 
návštevníkom a hosťom.

VIDEOREPORTÁŽ 
Z WELLNESS SPA

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

NAB4-02

foto: archív
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KOZMETIČKY A VIZÁŽISTKY 
ZO SÚKROMNEJ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY 
V BARDEJOVE MATUROVALI

Na Súkromnej strednej odbornej škole 
v Bardejove sa prednedávnom usku-
točnili praktické maturitné skúšky 
z odboru kozmetička a vizážistka. Štu-
dentky predviedli všetko to, čo sa počas 
štyroch rokov svojho štúdia naučili.

Úlohou kozmetičiek bolo predviesť 
odborné kompletné kozmetické ošetre-
nie pleti, teda od správnej diagnostiky 
pleti, správneho zvolenia adekvátnych 
prípravkov používaných pri danom type 
pleti, cez čistenie, píling a hĺbkové čiste-

nie pleti, prakticky predviedli masáž tváre, 
krku a dekoltu až po konečnú úpravu tváre.
Vizážistky sa zamerali na celkovú vizáž, 
od prípravy pleti a nanesenia základného 
make-upu, cez líčenie výrazových prvkov 
až po celkové zosúladenie vizáže, účesu 
či doplnkov.

Maturantky si vopred vyžrebovali témy 
a podľa toho mohli prejaviť svoju fantáziu 
a šikovnosť. Každá z nich si priviedla svoju 
modelku.

| Študentky predviedli to, čo sa počas štúdia naučili

Na záver si študentky pripravili módnu 
prehliadku, ktorá sa uskutočnila v priesto-
roch školy.

Odbor kozmetička a vizážistka sa končí 
maturitnou skúškou. Popri teoretickom 
vyučovaní študentky absolvujú aj pra-
ktické vyučovanie, ktoré prebieha priamo 
v kozmetickom salóne, ktorým škola dis-
ponuje.

Salón je zároveň otvorený pre širokú 
verejnosť, čo je ďalšou výhodou, pre-
tože žiačky už od prvého ročníka pracujú 
s konkrétnymi zákazníkmi. Učia sa s nimi 
komunikovať, prijímať objednávky, získa-
vajú reálne zručnosti, ktoré využívajú 
po skončení štúdia.

Študentky Súkromnej strednej odbornej 
školy v Bardejove sa takisto zúčastňu-
jú mnohých súťaží a workshopov. 
Po skončení štúdia sa vedia uplatniť 
na trhu práce alebo môžu pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole.

(red)

VIDEOREPORTÁŽ 
Z PRAKTICKÝCH MATURÍT

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

Deň víťazstva nad fašizmom je ne-
pochybne jeden z najvýznamnejších 
medzníkov v našich novodobých dejinách. 
Je preto prirodzené, že by sme naň nema-
li nikdy zabudnúť a pripomínať si hrôzy 
vojny čo najčastejšie. A možno ešte 
o niečo viac  v dnešnej dobe, keď sa 
u mladých ľudí čoraz častejšie stretá-
vame s prejavmi rasizmu, extrémizmu 
a radikalizmu.

Aj preto žiaci 8.A triedy zo Základnej školy 
Bartolomeja Krpelca pod vedením triednej 
učiteľky PaedDr. Janette Lišivkovej pri-
pravili literárno-dramatické pásmo Oslo-
bodenie, ktoré pozostávalo z troch častí. 

V úvodnej časti žiaci zahalení v čiernom 
prednášali literárny text pripomínajúci 
hrôzy vojny a holokaustu. Dojímavé výpo-

boli oslavou víťazstva a dlho očakávaného 
mieru a naším poďakovaním tým, ktorí 
bojovali za to, aby sme my dnes mohli 
žiť v mieri. Vzápätí sa 50 bielych baló-
nov vznieslo k nebu s odkazom vďaky pre 
všetkých, ktorí už nie sú medzi nami.

Poslednou časťou záverečného výstupu 
bolo položenie kytice kvetov k Pomníku 
vďaky a priateľstva v Bardejove.

Aj dnes, po 74 rokoch od ukončenia 
2. svetovej vojny nesmieme zabudnúť. 
Zabudnúť na tých, ktorí trpeli, bojovali, 
umierali. Nezmyselne umierali. Pretože 
národ, ktorý si nepamätá alebo nechce 
pamätať hrôzy 2. svetovej vojny, musí 
tú hrôzu prežiť ešte raz. A to nikto z nás 
určite nechce. 

(zš)

vede umocňovalo ich umelecké stvárnenie 
a záverečný obraz 1. časti, kde niektorí 
z nich stáli so sklonenou hlavu, iní kľačali 
či sedeli na zemi, bol skutočnou obžalo-
bou. Prvá časť končila modlitbou.

Prepojením medzi oboma časťami bola 
prepracovaná pieseň Klam, ktorá pouka-
zovala na zabudnuté hrôzy vojny.

Po jej doznení žiaci postupne zhadzovali 
čierne plášte a v bielej blúzke na znak slo-
body prinášali divákom myšlienky, ktoré 

ZŠ BARTOLOMEJA KRPELCA: 
SPOMÍNAME – NEZABÚDAME – NEZABUDNEME

VIDEOREPORTÁŽ 
Z LITERÁRNO-DRAMATICKÉHO PÁSMA

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

foto: red
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Ochrana a starostlivosť o životné prostredie 
je trvalou súčasťou výchovy a vzdelávania 
na našej škole. Najlepšou školou je však 
škola života. 

Teoretické poznatky o dôležitosti zdravého a 
čistého prostredia pre život je však potrebné 
aplikovať aj v praxi. 

Preto sme aj toho roku pri príležitosti Dňa 
Zeme zorganizovali viacero aktivít s týmto 
zameraním. Vysadili sme stromy a okrasné 
kríky, vypleli skalky pri škole, vysiali kvety do 
kvetináčov na dvore a 26.4. to bola brigáda 
na úpravu a skrášlenie nielen areálu našej 
školy, ale aj celého sídliska. 

Do upratovania sa zapojilo vyše 750 žiakov 
so svojimi pedagógmi. Od malých prváčikov 
až po deviatakov. Nazbierali mnoho vriec 
rôzneho odpadu, ktorý zároveň separovali. 

Veríme, že táto brigáda spojená so zberom 
odpadkov po obyvateľoch sídliska bude 
našich žiakov motivovať k tomu, aby aj sami 

doch) zanechávať množstvo odpadkov. Veď 
kultúrni ľudia vytvárajú kultúrne prostredie.

(M. Peláková)

udržiavali poriadok. Zároveň dúfame, že 
návštevníci a obyvatelia sídliska, ktorí často 
a radi navštevujú naše ihriská pred školou, 
nám tam nebudú po sebe (hlavne po víken-

DEŇ ZEME NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE 
NA KOMENSKÉHO ULICI V BARDEJOVE

| Žiaci sa zapojili do brigády

V tomto roku končí päťročné funkčné ob-
dobie až ôsmym riaditeľom bardejovských 
škôl. Výberové konania na obsadenie 
funkcie riaditeľa/riaditeľky boli vyhlásené 
ešte v apríli a voľby budú prebiehať alebo 
v týchto dňoch prebiehajú na dvoch stred-
ných školách, troch základných školách 
a troch materských školách. 

Rady škôl tak budú v máji voliť riaditeľov 
na ďalších päť rokov v týchto školách:

Gymnázium L. Stöckela, Jiráskova 12, ria-
diteľ RNDr. Marcel Tribus

Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod 
Vinbargom 3, riaditeľka RNDr. Eva Čajková, 
PhD. 

Základná škola,  Komenského 23, riaditeľ 
PhDr. Ján Mika

Základná škola,  Wolkerova 10, riaditeľka 
Mgr. Dagmar Filipová

Základná škola B. Krpelca, T. Ševčenka 3, 
riaditeľ Mgr. Ivan Bandurič

VOLEBNÝ ROK NA BARDEJOVSKÝCH ŠKOLÁCH
Materská škola, Gorkého 13, riaditeľka 
Mária Šoltésová 

Materská škola, Nábrežná 2, riaditeľka 
Oľga Pizúrová

Materská škola, Nám. arm. gen. L. Svobodu 
15, riaditeľka Dana Jazudeková 

Mená novozvolených riaditeľov sa dozvieme 
už čoskoro. Výsledky po skončení jednotlivých 
volieb nájdete na webe ahojbardejov.sk.

(V. Novák)

NAB4-01 NAB4-04

foto: archív
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ABY DOBRÉ MYŠLIENKY 
FUNGOVALI AJ V PRAXI
25. mája 2019 sa ako hrdý Bardejovčan 
a nezávislý kandidát na kandidátke 
hnutia OĽANO uchádzam o Vašu dôveru 
vo voľbách do Európskeho parlamentu. 

Ako čestnému a pracovitému človeku 
mi nespravodlivosť odjakživa mimo-
riadne prekážala. Aj preto som sa 
rozhodol vyštudovať právo. Svoje 
odhodlanie v boji proti nespravodlivosti 
už päť rokov spájam s hnutím OĽANO, 
s ktorým denne spolupracujem na tvorbe 
návrhov zákonov. Pri písaní akéhokoľvek 
návrhu zákona vždy posudzujem aj jeho 
súlad s právom Európskej únie. Až vtedy 
si človek uvedomí význam a vplyv 
Európskej únie na náš život na Slovensku.

Európska únia je omnoho viac ako len 
otvorené hranice, eurofondy, diskusie 
o Brexite, či hádky o migrantoch. Viac ako 
70% zákonov schvaľovaných v Národnej 
rade Slovenskej republiky je ovplyvnených 
smernicami a nariadeniami Európskej 
únie. 
Je preto mimoriadne dôležité, aby 
Slovensko v Európskom parlamente zas-
tupovali ľudia, ktorí rozumejú legislatíve 
a dokážu smernice a nariadenia EÚ ko-
rigovať a meniť v prospech Slovenska 
viac ako je tomu dnes. Hlasovať a rečniť 

v pléne nestačí. Bez schopnosti prípravy 
pozmeňujúcich návrhov nebude obrana 
záujmov Slovenska v Európskom parla-
mente nikdy dostatočná. 

Kandidujem, aby boli záujmy 
Slovenska presadzované aj činmi, t. j. 
konkrétnymi pozmeňujúcimi návrhmi, 
a nie len rečnením v pléne. 

V Európskej únii chcem zachovať to čo 
funguje a nestrácať čas tým čo dokážu 
štáty lepšie zvládnuť sami. V kompetencii 
národných štátov musí ostať napr. oblasť 
bioetických a hodnotových otázok akými 
sú eutanázia, legalizácia drog, genderová 
politiku a pod., a tiež oblasť azylovej poli-

tiky a migrácie. Zároveň chcem nadvi-
azať na prácu hnutia v oblasti boja proti 
korupcii, zníženia byrokracie, zvýšenia 
transparentnosti a podpory rodín.

Som presvedčený, že prosperujúce
Slovensko a vyššia životná úroveň je 
v záujme nás všetkých. Zároveň verím, 
že prirodzená pokora, skromnosť,
pracovitosť a húževnatosť ešte nevyšli 
z módy a svoje miesto si opäť nájdu aj 
v Európskom parlamente. Ďakujem 
za Vašu dôveru. 

(JUDr. Igor Dušenka, kandidát na poslanca 
do Európskeho parlamentu)

www.igordusenka.sk 
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NAB4-13

Objednávateľ: Marek Vandrák, S. Chalupku 1783/22, Spišská Nová Ves, SR
Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov, SR, IČO: 50098896

NAB4-12
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KALENDÁR 
UDALOSTÍ

SÚVISLOSTI HISTÓRIE 
BARDEJOVA
Hornošarišské osvetové 
stredisko v Bardejove 
Vás pozýva v rámci formátu 
Súvislosti histórie Bardejova, 
na diskusné fórum 
s Mgr. Petrom Harčarom. 
Začiatok o 17.00 hod.

AFC DANCE CUP 2019
Pozývame vás na 4. ročník 
celoslovenskej nezávislej 
tanečnej súťaže, ktorá sa 
uskutoční v športovej hale. 
Tanečná súťaž je pre všetky 
tanečné kluby, školy, skupiny 
z celého Slovenska. 
Začiatok je naplánovaný 
na 8.00 hod.

MÁJ

23

MÁJ

25

DEŇ DETÍ V BARDE-
JOVSKÝCH KÚPEĽOCH
Pozývame všetky deti 
a rodičov na oslavy 
Medzinárodného dňa detí, 
ktoré sa uskutočnia v areáli 
pred Kúpeľnou kolonádou 
dňa 26.05.2019. Akcia sa 
uskutoční za každého poča-
sia. Pre deti bude pripravený 
bohatý program.

MÁJ

26

8. STREETARTOVÉ 
SYMPÓZIUM MESTA 
BARDEJOV
Pozývame vás na 8. 
streetartové sympózium 
mesta Bardejov. Uskutoční 
sa v Promenádnom parku 
a pri stene na Vinbargu. 
Pripravený bude bohatý 
program.

JÚN

21

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK

DOBRÁ KAPELA
Hornošarišské osvetové 
stredisko a Prešovský sa-
mosprávny kraj  
Vás pozývajú na hudobný 
večer Dobrá kapela.
Hosťom večera bude spe-
váčka Valéria Polčová.
Kedy? 30.5.2019 o 17.00 
hod.
Kde? Štúdio HOS, Rhodyho 
6, Bardejov.

MÁJ

30

EUROPOSLANEC ŠTEFANEC: 
K SEVEROVÝCHODU 
SLOVENSKA MÁM 
ZVLÁŠTNY VZŤAH

Ľudia na severovýchode Slovenska 
v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, 
či Medzilaborce majú pocit, že na nich 
politici v Bratislave zabúdajú. O to viac 
v Bruseli a Štrasburgu. 

Aký bol Váš záujem europoslanca o život 
ľudí na východnom Slovensku, či dokon-
ca priamo o región  severovýchodného 
Slovenska?

Za seba osobne môžem povedať, že 
východné Slovensko mám veľmi rád 
a na východe sa vždy dobre cítim. Okrem 
peknej prírody a bohatého kultúrneho 
dedičstva, tu vždy nachádzam milých 
a pohostinných ľudí so zmyslom pre hu-
mor a osobitým temperamentom. Medzi 
východniarmi mám množstvo svojich 
priateľov a známych. Mojou asistentkou je 
dokonca Stropkovčanka.  

Keďže mi je východ blízky, mám zriadenú 
v Košiciach aj svoju kanceláriu, orientujúcu 
sa práve na potreby obyvateľov východ-
ného Slovenska. 

Keď som nastupoval do Európskeho par-
lamentu v tomto volebnom období, dal 
som si dokonca záväzok, že budem na vý-
chode aspoň raz za dva mesiace, napriek 
náročnému programu v Bruseli, Štrasbur-
gu, Bratislave a iných regiónoch Sloven-
ska.

Podarilo sa Vám tento záväzok dodržať? 
A čo priamo náš región okresov Bardejo-
va, Svidníka, Stropkova a Medzilaboriec?

Áno, podarilo a v prípade, že budem v Eu-
rópskom parlamente pôsobiť aj naďalej, 
východné Slovensko bude naďalej výz-
namným bodom môjho záujmu a mo-
jich aktivít. V spomínaných okresoch 
som navštívil viacero gymnázií, kde sme 
so študentami rozoberali mnoho 
dôležitých tém. Od podpory vzdelávania, 
cez brexit, až po simulované eurovoľby. 

Pre jednu základnú školu sa nám popri 
tom podarilo vybaviť interaktívnu tabuľu 
od taiwanského veľvyslanectva v hodnote 
viac ako 1000 eur. Stretávam sa však aj 
s mnohými miestnymi starostami, pod-
nikateľmi a farmármi od ktorých si be-
riem množstvo podnetov a snažím sa im 
pomôcť v ich často neľahkom úsilí.  

Kandidujete vo voľbách do Európskeho 
parlamentu ako jednotka na kandidánej 
listine KDH. Ako môžeme dianie v našom 
regióne vďaka Európskej únii najviac 
ovplyvniť?

Príďte v sobotu 25. mája 2019 k voľbám 
a nenechajte Váš hlas prepadnúť. Prajem 
všetko dobré.  

(NAB4-14)

| Ivan Štefanec

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, Bratislava, IČO: 00586846
Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov, SR, IČO: 50098896
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Objednávateľ: Tlačiareň Svidnícka s.r.o.m Ulica čat. Nabiljaka 121/18, Svidník, IČO: 36478326
Dodávateľ: Jozef Mačejovský, L. Novomeského 5, Bardejov, IČO: 50098896

NAB4-15
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