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Rozhodnutie vysťahovať sa z Bardejova 
za oceán na miesto, kde nepoznáte takmer 
nikoho, neovládate poriadne jazyk, nemáte 
tam prácu ani bývanie, nerobíte každý deň. 
Úprimne povedané, jediný spôsob ako také 
rozhodnutie viete spraviť je neznalosť 
toho, čo vás na druhej strane čaká. 

Zároveň potrebujete byť dostatočne mladý 
optimista, aby vaša odvaha bola nafúknutá 
nedostatkom životných skúsenosti. Prvý 
pot ma oblial, keď som sedel 
v rozbiehajúcom sa lietadle.

Zo zápisníka 
emigranta

SVET

Rozsiahlou rekonštrukciou prešla Ka-
viareň Sisi nachádzajúca sa v priesto-
roch Hotela Ozón v Bardejovských Kú-
peľoch. Práce na vynovení kaviarne 
trvali jeden mesiac a znovuotvorená 
bola na začiatku kúpeľnej sezóny.

Pre návštevníkov je pripravená tzv. 
kráľovská ponuka, kde si môžu vychutnať 
rôzne špeciality, či už je to cisárov grog, 
viedenská káva Sisi alebo mnohé iné. 
Kapacita kaviarne je šesť-
desiat miest. 

Zrekonštruovaná 
Kaviareň Sisi
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KÚPELE ŠPORT

Zmeny v klube 
Partizán Bardejov

Počas leta nastali v klube Partizán 
Bardejov viaceré zmeny. Prišiel nový 
sponzor a obmenilo sa aj vedenie 
klubu. Muži i ženy podali prihlášku 
do druhej, resp. prvej ligy. 

Novým generálnym riaditeľom sa stal 
Dávid Gedeon, majiteľ firmy NLF Invest.  
Novým manažérom klubu sa stal Šimon 
Ihnát, novým športovým riaditeľom 
Lukáš Hricov. Trénerom mužov bude 
Miroslav Jantek, asistentom 
Vladislav Palša. 11

Bardejovčanka Martina Udičová ako devätnásťročná odišla z Bardejova 
do Londýna, kde sa zoznámila s Talianom Alessiom. Pred jedenástimi rokmi 
sa zosobášili a Martina sa presťahovala do Ríma. Dnes vo večnom meste 
organizuje zásnuby pod svojou značkou Proposal Planner in Italy v celej 
krajine. Tie šije zahraničným klientom na mieru. 

ORGANIZUJE ZÁSNUBY V TALIANSKU
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K téme “vysťahovalectva” z Bardejova 
za prácou a príležitosťami sa pravidelne 
vracajú kandidáti vo voľbách do samo-
správy. Oprávnene poukazujú na to, že 
veľa mladých a šikovných ľudí neostáva 
v Bardejove z dôvodu nedostatku príleži-
tostí. Svoju kandidatúru často spájajú 
s riešením tohto problému. 

Objektívne je potrebné povedať, že časť 
Bardejovčanov odchádza vedená svojimi 
ambíciami, ktoré naše mesto ani v najlepšom 
prípade nie je schopné uspokojiť. 

Ak chcete byť napríklad jadrový fyzik, rozhod-
nutie ostať v meste by vašu vysnívanú karié-
ru hodnú vášho talentu ukončilo skôr ako by 
začala. Aj keď tento príklad je extrémny, ilu-
struje podstatu. Tento druh migrácie je jed-
noducho spojený s veľkosťou nášho mesta.

To však nemení nič na skutočnosti, že 
existuje veľká skupina obyvateľov, ktorí 
sú jednoducho nútení z mesta za prácou 
odchádzať, aby uživili svoje rodiny. Po zlikvi-
dovaní socialistických fabrík ZŤS a JAS po 
roku 1989 sa v Bardejove nikdy nepodarilo 
obnoviť alebo prilákať firmy s podobnou po-
trebou pracovných kapacít.

Zamestnanosť a samospráva

Ponúka sa otázka, či samospráva mohla vy-
tvoriť lepšie podmienky pre rozvoj za-
mestnanosti za mnohoročného pôsobenia 
súčasného vedenia mesta. Pokus vytvoriť 
pracovné miesta v hnedom priemyselnom 
parku skončil prinajmenšom s otáznikmi. 

Zaregistroval som dokonca názor, že nie-
komu vysoká nezamestnanosť v Bardejove 
vyhovovala. Narážalo sa na svojho času  dve 
najväčšie slovenské pracovné agentúry sí-
dliace práve v Bardejove. 

Nezamestnanosť zároveň posilňuje úlo-
hu prideľovačov miest v štátnej a miestnej 
samospráve. Nič lepšie, keď môžete svoj 
vplyv posilniť výmenou pracovného miesta 
za mandát mestského poslanca.

Realita a možnosti

Jednoznačné riešenia neexistujú. Nezabú-
dajme na to, že mesto je mimo hlavných do-
pravných ťahov. Biznis končí tam, kde končí 
diaľnica. Turizmus ako hlavný ekonomický 
motor mesta je tiež v rovine snov. 

Legislatíva nedáva mestskej samospráve 
mnoho nástrojov, ani priamu zodpovednosť 
za vytváranie pracovných síl. Samospráva 

POZITÍVNA STRANA VYSŤAHOVALECTVA

však zohráva veľkú, aj keď nepriamu, úlohu 
v príprave podmienok pre rozvoj za-
mestnanosti hlavne v dvoch rovinách. 
Jedna z nich je spravovanie územného rozvo-
ja mesta tak, aby bolo pripravené ponúknuť 
územia na rozvoj zamestnanosti teraz, ale aj 
v budúcnosti. 

Druhá rovina je skôr v morálnej polohe. 
Jedná sa o vytvorenie rovnakých podmienok 
pre všetkých Bardejovčanov. Reč je o férovej 
konkurencii. Či sa jedná o prideľovanie pra-
covných miest, verejných zákaziek alebo 
odpredaji majetku. 

Veľa Bardejovčanov sa nevie uplatniť 
v Bardejove, napriek tomu, že majú k tomu 
patričné odborné predpoklady, ktoré však 
nezohrávajú hlavnú úlohu v pracovnom 

alebo podnikateľskom prostredí. To ich 
následne núti hľadať si príležitosti na uplat-
nenie svojich schopností mimo Bardejova.

Svetlo v diaľke

Paradoxne, to, čo bol v meste dlhoročný 
problém, môže sa časom obrátiť na výhodu. 
Práca a pobyt v zahraničí prináša pre Barde-
jovčanov okrem finančných výhod aj niečo 
navyše. Je to rozhľadenosť, nezávislosť, 
znalosť jazyka, svetové skúsenosti, nová 
kultúra vzťahov, ktorá nepozná rodinkárstvo 
alebo pojem “naši ľudia”. 

Ak sa len malá časť týchto ľudí vráti žiť 
do Bardejova, prinesú zo sebou nielen svoje 
skúsenosti a schopnosti otestované svetom, 
nové nápady, myšlienky a riešenia, ale aj 
nové principiálne postoje, na ktorých je vy-
budovaná prosperita západných krajín. Tento 
proces sa už čiastočne začal. 

Postupné zmeny

Do Bardejova sa vracajú manažéri, cukrári, 
stavbári, ľudia z IT sektoru a mnoho ďalších 
profesií. Práve títo ľudia môžu mať veľký 
vplyv na pozitívny rozvoj mesta v spolupráci 
so schopnými Bardejovčanmi, ktorí našli sta-
točnosť mesto nikdy neopustiť. 

Ak vycestovať do zahraničia chcelo odvahu, 
minimálne rovnakú odvahu bolo potrebné 
mať, aby sa ľudia odhodlali ostať, rozvíjať 
svoj talent a postarať sa o rodinu v meste, 
kde sa narodili alebo vyrástli. 

Je radosť vidieť v Bardejove nových pod-
nikateľov, ktorí sú úspešní aj bez protekcie 
alebo špeciálnych výhod. Je potešujúce vi-
dieť v meste produktívne občianske združe-
nia a aktívnych mladých ľudí formujúcich 
novú komunitnú atmosféru. To všetko 
predznamenáva novú spoločenskú realitu 
aj v našom meste. Možno práve vďaka pre-
došlej kríze nedostatku príležitostí pre všet-
kých.

| Milo Olejár
foto: red

ÚVODNÍK  |  MILO OLEJÁR

“Veľa Bardejovčanov sa 
v Bardejove nevie uplatniť 
napriek tomu, že k tomu majú 
patričné odborné predpoklady.”

MILO OLEJÁR
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MUŽI, KTORÍ KĽAČIA NA KOLENÁCH,
JEJ ZARÁBAJÚ EURÁ
Bardejovčanka Martina Udičová ako 
devätnásťročná odišla zo svojho rodného 
mesta do Londýna, kde sa zoznámila s Ta-
lianom Alessiom. Pred jedenástimi rokmi 
sa zosobášili a Martina sa presťahovala 
do Ríma. Dnes vo večnom meste organizu-
je zásnuby pod svojou značkou Proposal 
Planner in Italy v celej krajine. Tie šije za-
hraničným klientom na mieru. 

V Anglicku sa najprv chcela zdokonaliť v ja-
zyku. Pracovala ako au-pairka a popri tom 
študovala v Orpingon Collage. 

„Ako každé mladé dievča, tak aj ja som cho-
dila vo voľnom čase v Londýne do nákupných 
centier. To sa mi stalo osudným. Počas na-
kupovania som sa zoznámila s chlapcom 
z Talianska, ktorého som náhodne stre-
tla na ulici. Vymenili sme si čísla a od vtedy 
sme boli stále v kontakte. Po roku sms-ko-
vania som sa odhodlala navštíviť Alessia 
v jeho rodnom meste. V Ríme som napokon 
aj ostala. Dnes máme dvoch nádherných 
chlapcov, Leonarda (10) a Michelangela (7),“ 
spomína na začiatky sympatická M. Udičová. 

Zmena nastala po materskej

Aj v Taliansku najprv pracovala ako au-pair-
ka, aby sa naučila jazyk. Neskôr pracovala 
ako čašníčka a následne aj v obchode, aby 
bola v styku s ľuďmi. Neskôr pracovala ako 
recepčná, čo ju znova posunulo ďalej. 

„Zapáčil sa mi svet turizmu. Po materskej 
som ostala bez práce a týmto to všetko 
začalo. Hľadala som niečo, čo by ma bavilo. 
Z počiatku som mala nápad ako Wedding 
Planner, neskôr ako Honeymoon Planner 
a tak prišla aj moja momentálna práca, ktorá 
ma napĺňa radosťou - Proposal Planner, 
čo znamená organizátorka zásnub. Zásnu-
by organizujem nielen v Ríme, ale v celom 
Taliansku,“ pokračuje Martina. 

Začiatky však boli ťažké, no úvodné prekážky 
zvládla a po zorganizovaní niekoľkých me-
dových týždňov začala organizovať zásnuby. 
Prvým klientom bol Mexičan, ktorý chcel v 
Ríme pripraviť zásnuby pre svoju dlhoročnú 
priateľku. Nasledovalo založenie web 
stránky, ktorá sa špecializovala už priamo na 
romantické zásnuby. Názov nesie Proposal 
Planner in Italy, čo môžeme parafrázovať 
ako organizovanie zásnub v celom Taliansku. 
Investície do takéhoto biznisu sú nekonečné. 

Martina však od začiatku vedela, ktorá 
stratégia funguje a prináša zisk. „Povedala 
som si, že toho, kto ma nájde, musím niečím 

Zákazníkom bol Ind z Kanady. Jeho prianím 
bolo vytvoriť scénu z konkrétneho filmu. 
Mala som zorganizovať 5 minútové rande. 
Klient mal byť hlavným hercom a jeho milo-
vaná o ničom netušila. V celej scénke sa mali 
pohybovať aj traja čašníci, zmrzlinár, huslis-
ta a tanečníci. Najťažšie na tom bolo to, 
že sme si to nemohli vopred vyskúšať, keďže 
stretnutie bolo iba raz. Našťastie to do-
bre dopadlo,“ s úsmevom spomína rodáčka 
z Bardejova. Cena scény vystrihnutej z filmu 
sa vyšplhala na sedem tisíc eur.

Veľa cestovať a učiť sa jazyky

A čo by odporučila mladým ľuďom, ktorí chcú 
ísť do sveta? 

„Svet otvorí oči. Odporúčam veľa cestovať, 
aby každý mladý človek pochopil kultúru 
cudzej krajiny. Takisto aj ich zvyky a ak sa dá, 
tak aby sa naučili cudzie jazyky.“ 

Do Bardejova sa však vracia rada. „Hlavne 
kvôli mojej rodine a kvôli nádherným 
spomienkam z detstva. Dnes by som sa 
asi nevrátila len kvôli tomu, že mám rodinu 
a prácu v Ríme. Je však pravda, že sa Barde-
jov vyľudňuje, no poznám aj ľudí, ktorí sa 
zo zahraničia vracajú a hľadajú si prácu 
na Slovensku.“

(red)

očariť. V dnešnej dobe sa produkty dajú ľah-
ko predať očiam. Takisto som si povedala, že 
ak chcem ponúkať kvalitný a luxusný servis, 
tak sa musím pohybovať medzi ľuďmi na tej-
to úrovni. Jeden takýto kongres ma stál päť 
tisíc eur.“ Práve takéto investície sú finančne 
najnáročnejšie vo vedení vlastnej firmy. Ich 
ceny sa pohybujú od tritisíc eur vyššie. 

Hlavne využívať kreativitu

„Najlepšie na tejto práci je to, že môžem 
využiť svoju kreativitu. Naopak, čo ma ne-
baví, je písanie emailov, ktoré mi zaberá veľa 
času,“ hovorí Martina. 

V práci sa stretá s cudzincami, ktorí chcú 
svoje polovičky prekvapiť na rôznych ro-
mantických miestach v Taliansku. Klien-
ti však často nemajú predstavu, ako by 
zásnuby mali vyzerať a tak im Martina rada 
pomôže. Plánovanie prebieha cez telefonáty 
alebo emailom. 

„Najčastejšie majú záujem o to, aby som vy-
brala miesto, ktoré je plné kvetov s pekným 
výhľadom. Pri príprave najprv zákazní-
kom pošlem dotazník s 15 otázkami. Vďa-
ka odpovediam sa o dvojici dozviem viac. 
Takisto potrebujem poznať ich rozpočet. 
Následne im zašlem štyri návrhy, z ktorých 
si majú vybrať jeden. Ten prepracujem do 
detailu,“ hovorí sympatická Slovenka.  

Najdrahšie zásnuby stáli 15 tisíc eur 
a odohrali sa v panskom sídle vo Florencii. 

A aké najextrémnejšie zásnuby Martina 
zorganizovala? „Bolo to v meste Positano. 

| Martina Udičová

BOHATÚ FOTOGALÉRIU
ZO ZÁSNUB

NÁJDETE NA WEBE
AHOJ BARDEJOV.SK

foto: archív
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ZO ZÁPISNÍKA EMIGRANTA
Rozhodnutie vysťahovať sa z Bardejova 
za oceán na miesto, kde nepoznáte takmer 
nikoho, neovládate poriadne jazyk, nemáte 
tam prácu ani bývanie, nerobíte každý deň. 
Úprimne povedané, jediný spôsob, ako také 
rozhodnutie viete spraviť, je neznalosť 
toho, čo vás na druhej strane čaká. 

Zároveň potrebujete byť dostatočne mladý 
optimista, aby vaša odvaha bola nafúknutá 
nedostatkom životných skúsenosti. Prvý pot 
ma oblial, keď som sedel v rozbiehajúcom 
sa lietadle na runway smerom severná Ame-
rika. Bolo to tým, že som si uvedomil, 
že z rozbehnutého vlaku, pardon lietadla, 
sa už vyskočiť nedá. 

Prvé dojmy

Dodnes si pamätám ten pocit, keď sme 
vystúpili z lietadla a stali na letisku v seve-
ro-americkej metropole. Všetko, čo sme mali, 
sa zmestilo do štyroch cestovných tašiek. 
Všetko, čo sme poznali, bolo iné. Iné autá, 
domy, iní ľudia a ich správanie, iná reč, iné 
kľúče, iné vône, všetko. Aj vaše meno znie 
v angličtine inak. Iné vône ma asi zarazili 
najviac. 

Netušil som, že severná Amerika ešte aj 
páchne inak. Najväčší psychologický dopad 
prežívate, keď zistíte, že všetko začínate 
odznova. Všetko pekne a od začiatku. Kvali-
fikáciu, vzťahy, ešte aj blbý vodičský preukaz 
si musíte robiť nanovo. Vedel som, že budem 
začínať od nuly. Akurát som si neuvedomil, 
že v severnej Amerike nemajú stupne Celzia, 
ale Fahrenheit stupnicu s nulou podstatne 
nižšie. Tu som sa trochu prerátal. Áno, to som 
zabudol, ešte aj merné jednotky majú iné. 

Dobre, o niekoľko mesiacov ste z najhoršie-
ho von. Prenajímate bývanie, máte prácu a 
pretrvávajúce ambície. Asi tak po roku a pol 
máte toho plné zuby. Prvotné nadšenie z vás 
opadlo. Ešte stále nie ste ani len blízko úrovne, 
kde ste boli predtým ako ste sa odsťahovali z 
Bardejova. 

Ťažké začiatky

Pri každom telefonickom rozhovore v práci 
napínate ucho a zviera vám žalúdok, aby ste 
všetkému rozumeli. Máte pochybnosti, či ste 
sa správne rozhodli. V slabej chvíľke sa pýtate 
sám seba: prečo som na Slovensku nepriva-
tizoval? 

Aha, nepoznal som nikoho vo vláde 
a som blbec čestný. V severnej Amerike 
ešte nič neznamenáte a na Slovensku už 
nič neznamenáte. Hrozivé psychologické 
vákuum. V racionálnych chvíľkach si povie-
te, nevzdám to po dvoch rokoch. V skutoč-
nosti je to len obava o váš obraz neúspešného 

navrátilca. O pár rokov neskôr sa začínate 
dostávať na úroveň, kde ste boli pred piatimi 
rokmi. Máte už auto, kvalifikáciu, serióznu 
prácu. Práve ste si kúpili prvý dom na hy-
potéku. Poznáte zopár dobrých ľudí. Tohto 
roku ste si už dovolili aj prvú dovolenku 
do teplých krajín. To bol zážitok. No, nejako 
to tu vydržíme. 

Strih o ďalších 5 rokov neskôr. Skoro idylka. 
Staráte sa už o svoje deti. Príjem, o ktorom 
sa vám pred desiatimi rokmi ani nesnívalo. 
Môžete si dovoliť častejšie chodiť na Slo-
vensko k rodine. A nie je to len rodina, čo vás 
ťahá naspäť. Sú to všetky tie vône, ktoré 
vám v severnej Amerike nejako tak chýbajú. 
Všetky vaše spomienky z detstva, mladosti. 
A vzťahy, kultúrna blízkosť. 

Rodina však chýba aj inak. Deti nema-
jú možnosť stráviť čas s dedkom, babkou. 
Dedko a babka nemôže pomôcť s deťmi, keď 
si potrebujete niečo vybaviť, ísť do práce. 
Nechali ste ich za oceánom. 

Dobre, pestúnka pomôže. Na chvíľku sa 
zamyslíte. Počkaj. Je pravda, že tu zarábam 
10 krát viac ako na Slovensku, ale nie je to 
náhodou tak, že tu aj podstatne viac miniem?
Daň z nehnuteľnosti - toľko čo som zarobil 
v Bardejove za rok. Čo ostatné výdavky? 

Zažehnáte panický záchvat a nejako sa 
upokojíte. Poviete si, niečo si dosiahol 
a nemusel si sa ako chameleón podvoliť 
nezmyselným pomerom, ktoré doma 
pretrvávajú. Navyše máš predsa skúsenosti 
a zážitky, ktoré by si sedením doma nezískal. 
A finančnú slobodu. Tú si uvedomíte o ďalších 
desať rokov neskôr. Čo s ňou? Pripravený 
na novú výzvu. “Nie je všetko o peniazoch,” 
hovorím kamarátovi. “Áno, ale to hovoria len 
ľudia, čo ich majú,” pokračuje v rozhovore. 
“Ako sa vlastne máš?” pýta sa. “Mám sa do-
bre. Tak mi treba,” odpovedám.

Občas sa vraciam k tomu, či je lepšie byť malá 
ryba vo veľkom rybníku, alebo veľká ryba 
v malom rybníku. Vyskúšal som si obidve. 
Ani jedno časom neuspokojuje. Môže to 
súvisieť s mojou povahou. Začínam veriť 
tomu, že pre správne odpovede sa potre-
bujete pýtať správne otázky. Najlepšie je 
žiť tam, kde vás veľké ryby nechcú zožrať 
a spolu s ostatnými rybičkami môžete ro-
biť čo vás baví, nech je to v akomkoľvek 
rybníku s čistou vodou, ak taká niekde 
existuje. 

(MM)

Reštaurácia F&M CATERING

Spoločnosť F&M CATERING s.r.o. pôsobí 
v oblasti gastronómie od roku 2008. 
Za jedenásť rokov usporiadala mnoho 
spoločenských akcií – svadby, plesy, rau-
ty, oslavy a mnohé ďalšie, ktoré neustále 
vyžadovali správne načasovanie, lo-
gistiku a manažovanie ľudí, pre ktorých 
to nie je a nikdy ani nebolo len povolanie, 
ale aj poslanie.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti a zá-
ujem o dobré jedlo sa majitelia firmy 
rozhodli otvoriť kamennú prevádzku 
– reštauráciu F&M CATERING, ktorá je 
zameraná predovšetkým na ponuku obe-
dového menu. 

Reštaurácia sa nachádza na Duklian-
skej ulici č. 15 (oproti pekárňam, smerom 
na Bardejovské Kúpele, pred kruhovým 
objazdom od Bardejova). 

Výber jedál spočíva z bohatého ra-
ňajkového menu a z obedového menu, 
ktoré sa skladá z dvoch mäsitých jedál, 
jedného bezmäsitého jedla a takisto je 
k dispozícii aj FIT obed, ktorý sa zameriava 
na zdravú výživu. Cena obedového menu 
je 3,80 eur, XXL obedového menu 4,30 
eur, FIT obeda 4,10 eur (objednáva sa deň 
vopred).

Teplú stravu vám reštaurácia vie doručiť 
aj priamo domov alebo do práce, avšak 
výber jedla je potrebné nahlásiť v daný deň 
do 9.30 hod. Rozvoj jedál je v cene 3,60 
eur. Objednať si môžete na telefónom čísle 
054/474 43 51 alebo 0948 036 006.

Výhodou Reštaurácie F&M CATERING 
je rýchla obsluha a promptné podávanie 
jedál. Kapacita reštaurácie počas obedov
je 80 osôb. Výhodou je aj vlastné 
parkovisko v tesnej blízkosti reštaurácie. 

Na vašu návštevu sa teší kolektív reštau-
rácie F&M CATERING.

 F & M CATERING

“Pre správne odpovede 
sa potrebujete pýtať 
správne otázky.”
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Michal Kovaľ má 31 rokov, pochádza 
z Bardejova a vyštudoval Fakultu mate-
matiky, fyziky a informatiky na Univer-
zite Komenského v Bratislave. Už počas 
štúdia sa začal špecializovať na oblasť 
fyziky elementárnych častíc, pričom 
sa zapojil do projektu v laboratóriu 
CERN nachádzajúcom sa pri Ženeve 
vo Švajčiarsku. 

Od roku 2016, po ukončení dokto-
randského štúdia, pracoval v CERN-e až 
do mája tohto roku. Od júna už pôsobí 
na Karlovej univerzite v Pahe.

Kto alebo čo vás motivovalo k vášmu 
povolaniu? 

Už počas základnej a strednej školy som 
sa zúčastňoval rôznych prírodovedných 
olympiád a súťaží, pričom fyzika a mate-
matika boli mojimi obľúbenými predmet-
mi. Vďačný som najmä profesorovi Petro-
vi Bubákovi, ktorý mi venoval veľa času 
počas prípravy na fyzikálnu olympiádu. 

Čo bolo vašou pracovnou náplňou? 

Mojou hlavnou náplňou bola analýza dát 
experimentu NA62, tiež som bol zodpo-
vedný za jeden z detektorov experimentu 
a kvalitu dát, ktoré sa produkovali. 

Čím bol váš výskum výnimočný? 

NA62 je unikátny experiment vo svetovom 
meradle, keďže skúma veľmi zriedkavé 
procesy na úrovni elementárnych častíc, 

MICHAL KOVAĽ - VÝSKUM MIKROSVETA

ktoré majú potenciál poskytnúť prelomové 
objavy. 

Čo je praktickým cieľom výskumu? 

Výskum v CERN-e je v prvom rade základ-
ný výskum, ktorého cieľom je rozšíriť 
a spresniť naše poznanie fyzikálnych 
zákonov. Samozrejme, že vedľajším pro-
duktom výskumu sú aj technológie, ktoré 
si nachádzajú uplatnenie aj v praxi. 

Čo by ste odporučili Slovákom, ktorí by 
chceli robiť to, čo robíte vy? 

Moje povolanie vedca – fyzika vyžaduje 
v prvom rade vzdelanie a preto by som rád 
povzbudil najmä mladých žiakov a študen-
tov, aby sa nebáli ísť študovať prírodné 
a technické predmety. 

Čo je na vašej práci najhoršie a naopak,
čo najlepšie? 

Najlepšie je to, že ma práca napĺňa a baví, 
nikdy nie je nudná a zároveň je zmysluplná. 
Najhoršie je na nej to, že v niektorých ob-
dobiach (napríklad keď bol náš experiment 
aktívny a naberal dáta) bolo potrebné 
pracovať viac než len osem hodín denne 
a voľného času mi veľa neostávalo.
 
Ako si vysvetľujete masívny odliv 
najlepších vedcov zo Slovenska? 

Vo všeobecnosti je dobré, ak vedci 
odchádzajú na istý čas do zahraničia, kde 
môžu nadobudnúť cenné skúsenosti, ktoré 

nemali šancu získať vo svojej domovskej 
krajine. Problémom je, ak sa len veľmi 
malá časť vedcov zo zahraničia vracia 
naspäť aj so získanými skúsenosťami, čo 
je, bohužiaľ, aj prípad Slovenska. Jedným 
z hlavných problémov je, že vedeckí pra-
covníci a učitelia sú veľmi slabo ohodnotení 
a často sú podmienky na výskum nepo-
rovnateľne lepšie v zahraničí. 

Skúsite teda pre laikov zjednodušene 
povedať, na čom ste v CERN-e pracovali? 

Ja osobne som pracoval na analýze dát 
z experimentu NA62. To v praxi znamená, 
že som programoval špecifický softvér, 
ktorý čítal veľké množstvo dát, v ktorých 
sme hľadali zaujímavé udalosti zachytené 
v detektoroch častíc. Tieto udalosti sme 
potom štatisticky vyhodnocovali a mera-
nia fyzikálne interpretovali. Merania sme 
následne zhrnuli v odborných článkoch 
a prezentovali na vedeckých konferenciách. 

Už ste nejaké výsledky publikovali? 

Áno, už viacero meraní, na ktorých som 
sa podieľal, boli publikované v zahraničných 
vedeckých časopisoch. 

Ako často sa vraciate do svojho rodiska? 

Na návštevy k rodičom do Bardejova zvyk-
neme prísť aj s rodinou raz alebo dva krát 
do roka. 

(V. Novák)

| Michal Kovaľ
foto: archív M. K.
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STANISLAV HRIVŇÁK - 
BIOFYZIK ZO ZLATÉHO
Stanislav Hrivňák pochádza zo Zlatého. 
Je absolventom Gymnázia Leonarda 
Stöckela v Bardejove a Univerzity P. J. Šafári-
ka v Košiciach, kde študoval Všeobecnú 
a Matematickú fyziku a doktorandské štúdi-
um absolvoval v špecializácii Biofyzika. Mo-
mentálne pracuje ako dátový výskumník. 

Má 29 rokov, je ženatý a je otcom sedem me-
sačnej dcéry. Má rád rýchly internet, elegan-
ciu skrytú v matematike, programovanie, do-
pravu bicyklom, dobré rozhovory s kamarátmi 
pri pizzi a to, keď ľudia rozvíjajú svoj potenciál. 
Počas rozmýšľania sa rád prechádza. 

Čo si máme predstaviť pod povolaním 
dátový výskumník?

Žijeme v dátovej dobe. Pod dátami teraz 
nemyslím mobilný internet, ale akúkoľvek 
podobu informácie, ktorá sa denne vytvára, 
napr. fotky, články, tabuľky, chaty, lekárske 
správy, zoznamy nákupov, zoznamy pre-
zretých stránok na internete či hodnotenia 
filmov, ktoré som videl. 

Každý z nás produkuje denno-denne veľké 
množstvo dát, ktoré sú v digitálnej podobe 
(alebo sa dajú digitalizovať). Úlohou dátového 
výskumníka je vytiahnuť z tohto množstva 
dôležité súvislosti, zákonitosti. Samozrejme, 
nerobí to ručným prehľadávaním, to sa ani 
stíhať nedá, ale s pomocou matematických 
metód a masívnej výpočtovej sily počítačov. 

Ako ste sa k tomu dostali?

Úplne prirodzene tým, že sa v tom skĺbilo 
viacero faktorov – po dátových výskumníkoch 
je momentálne vo svete veľký dopyt, je to 
práca mimoriadne zaujímavá, kreatívna, do-
bre zaplatená, má široké uplatnenie, veľký 
potenciál pre ľudstvo a v neposlednom rade, 
je to blízke výskumu. 

Častokrát môj pracovný deň vyzerá veľmi 
podobne tomu aké to bolo počas môjho dok-
torandského štúdia, čo sa mi veľmi páči. 

Skúsite teda pre laikov zjednodušene pove-
dať, na čom pracujete?

Projekty mávame rôzne, ale najčastejšie 
z medicínskeho prostredia. Napríklad sme 
mali projekt o umelých kolenných kĺboch –
tieto operácie zvyčajne fungujú tak, 
že správna veľkosť kolenného implantátu 
sa určuje počas samotnej operácie podľa 
toho, ktorá veľkosť najlepšie „pasuje“. Náš 
projekt sa snažil toto vylepšiť tým, že pred 
operáciou sa urobí röntgenový snímok kole-

súvisí aj s trpezlivosťou a vytrvalosťou. 
A v neposlednom rade je k tomu potrebné 
vedieť programovať – to je jedna zo základ-
ných zručností, ktorú by sa, podľa môjho 
názoru, mal naučiť každý človek 21. storočia 
s technickým či prírodovedným vzdelaním 
akéhokoľvek druhu. 

Pre mňa osobne je programovanie podobné 
ako pre stolára zručnosť v používaní hoblíka, 
kladiva a iných nástrojov. Bez nej ide všetko 
pomalšie. Posledná povinná zložka je samo-
zrejme angličtina. 

Čo by podľa vás pomohlo zvýšiť záujem 
mladých ľudí o štúdium prírodovedných 
a technických vied?

Mám pocit, že motivácie na štúdium tých-
to odborov je dnes kvantum a štatistiky 
o uplatniteľnosti, ktoré ukazujú ťažšiu 
situáciu pre absolventov humanitných odbo-
rov, sú omieľané stále dookola. Čiže už si 
ani neviem predstaviť marketingové kroky 
k zvyšovaniu záujmu o technické odbory. 

Skôr vidím problém v tom, že mnohí dnešní 
mladí majú ešte hlboké detské zmýšľanie 
a robia dôležité životné rozhodnutia podľa 
toho, čo je pre nich komfortnejšie na nasledu-
júcich pár rokov. Čiže ako riešenie vidím skôr 
posilnenie práce s mládežou. 

Mladí potrebujú kvalitné vzory - mentorov - 
ktorí im budú vedieť poradiť a ktorých budú 
rešpektovať. Prístup rodičov je samozrejme 
tiež dôležitý, ale častokrát to nestačí. Na 
druhej strane, vždy bude platiť, že potrebu-
jeme aj mnohých absolventov humanitných 
odborov, aj keď menej ako sa momentálne 
produkuje. 

Prezradíte nám viac o svojich záľubách 
a aktivitách?

Ako som naznačil, dlhé roky som sa venoval 
práci s mládežou v evanjelickej cirkvi, jednak
 v Bardejove, ale aj v Zlatom. Nič zmyslupl-
nejšie som asi v živote nerobil. Vidieť mladých 
ľudí, ktorých Boh zmenil a my sme mohli 
asistovať, to bolo úžasné. Momentálne som 
už plne presťahovaný do Košíc a tam taktiež 
v rámci spoločenstva sa venujeme práci 
s mladými rodinami. 

Mával som aj mnoho iných záľub, ale tie sa na 
chvíľu odsunuli bokom kvôli dynamike rodin-
ného života s malým dieťaťom. Spomeniem 
však ešte, že mojou srdcovou záležitosťou je 
vzdelávanie ľudí chtivých po poznaní a takisto 
sebavzdelávanie.

(V. Novák)

na, z ktorého sme vedeli pomocou špecializo-
vaných algoritmov (počítačového programu) 
rekonštruovať geometriu kolena a následne 
určiť správnu veľkosť kolenného implantátu. 

Za váš výskum počas doktorandského 
štúdia ste získali viaceré ocenenia. Čo bolo 
jeho podstatou?

Bol som súčasťou výskumnej skupiny, ktorá 
pracovala na vývoji tzv. mikro-CT zariadenia. 
Je to niečo podobné ako klasický „nemocničný“ 
CT prístroj, ktorý je pomocou röntgenového 
žiarenia schopný rekonštruovať 3D podobu 
časti ľudského tela. Rozdiel je v tom, že mikro-
CT to robí pre mikroskopické objekty (voľným 
okom neviditeľné), napr. pre mikroorganizmy, 
čo je principiálne omnoho náročnejšie. Sa-
motný projekt pozostával z viacerých častí. 
Ja som bol zodpovedný za vývoj počítačových 
algoritmov, ktoré podobne ako pri klasickom 
CT, „poskladajú“ finálny 3D objekt z viacerých 
nameraných 2D projekcií. 

Čo by ste odporučili Slovákom, ktorí by 
chceli robiť to, čo robíte vy?

V prvom rade, nie je to práca pre každého. 
Dôležitým predpokladom je mať vzťah 
k číslam, k matematike. Nemyslím tým to, 
že niekto vie rýchlo násobiť čísla v hlave. To 
je možno dobrý štart, ale musí sa to rozvíjať 
omnoho ďalej. Človek musí postupne dospieť 
do štádia, kedy vzorce pre neho ožijú. Ďalší 
predpoklad je analytické myslenie. Inými slo-
vami, človek sa musí naučiť „šprtať“ v pro-
blémoch. 

Väčšinu môjho pracovného času zaberá 
zisťovanie, prečo moje momentálne rieše-
nie nefunguje až tak dobre. Veľmi úzko to 

| Stanislav Hrivňák
foto: archív
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ROMAN ONDRUŠEK - VOLEJBALOVÝ                  TRÉNER VO FRANCÚZSKU

BARDEJOVČANIA V ZAHRANIČÍ

Meno Roman Ondrušek je Bardejov-
čanom známe a to hlavne v spojitosti 
s volejbalom. Už takmer 20 rokov sa ním 
živí a vďaka nemu spoznal aj svoju te-
rajšiu manželku, s ktorou má štyri deti, 
dvoch chlapcov a dve dievčatá.

Pre tých, ktorí vás predsa len  nepoznajú, 
môžete sa nám v krátkosti predstaviť?

Na Fakulte prírodných a humanitných 
vied Prešovskej univerzity som vyštudo-
val učiteľstvo, aprobáciu telesná výchova 
– nemecký jazyk. Nikdy som však neučil. 
Už počas štúdia som si na život začal 
zarábať volejbalom, pri ktorom som 
ostal až dodnes. Najprv ako profesionálny 
hráč a posledných päť rokov ako tréner. 
Dá sa povedať, že môj súčasný život žijem 
naplno práve vďaka volejbalu. 

Aké boli vaše začiatky a ako nasledovala 
vaša kariéra?

S volejbalom som začínal v Bardejove 
a prvý vzťah som určite získal už ako dieťa 
pobehovaním po palubovke počas tré-
ningov môjho otca na Strednej priemy-
selnej škole v Bardejove. Športu sa venu-
jem naplno od 10-tich rokov môjho života 
vďaka nástupu do športovej triedy so za-
meraním na atletiku na ZŠ na Komenského 
ulici. Volejbalu som sa intenzívnejšie začal 
venovať dosť neskoro, až vo veku 17 rokov. 
V tom čase som však už mal slušné vše-
obecné i špeciálne základy, aby som mohol 
veľmi rýchlo napredovať. 

Po súťažných začiatkoch v Bardejove, 
kde sme vytvorili neuveriteľnú partiu 
a ktorej členov dodnes považujem za mojich 
najbližších priateľov, som sa presunul 
do extraligového Prešova, kde naplno 
odštartovala moja kariéra. Po štyroch 
krásnych sezónach v Prešove som sa 
ako hráč presunul do poľskej Bielsko-
Bialej. Následne som sa na tri roky vrátil 
na Slovensko do Humenného a vzápätí 
som odišiel do Francúzska, kde som 
dodnes. Postupne som strávil po jed-
nom súťažnom roku v Nantes, Dunkerque 
a Chaumont a moju kariéru na profesionál-
nej úrovni som zakončil dvomi sezónami 
v Cambrai, v meste, kde ako hrajúci tréner 
pôsobím dodnes. 

Prezradíte nám viac o svojich záľubách 
a aktivitách?

Od kedy som prešiel na trénerskú stoličku, 
9-10 mesiacov v roku od konca augusta 
do konca júna je veľmi hektických. Prípra-
vy na tréningy, samotné tréningy, ne-
konečné video analýzy, výjazdy na zápasy, 

organizácia, riadenie, manažment v rámci 
mužstva, reflexia, samoreflexia … ozaj ne-
prejde chvíľka, aby som nemyslel na vo-
lejbal, na klub, na výsledky, mojich hráčov, 
na ich momentálny fyzický, či psychický 
stav, ako všetko zladiť a nastaviť, aby sa 
dostavil požadovaný výsledok. 

Počas tohto obdobia mám neraz periódy 
6-8 týždňov bez jediného dňa voľna. Vše-
tok prípadný voľný čas venujem rodine. 
A aj s ňou trávim veľa času práve v hale. 
Pre moje deti sa stala hala detskou iz-
bou. Najstarší Roman mi nenechá voľnú 
chvíľku, aby ma nežiadal ísť si s ním zaťu-
kať. Dva letné mesiace v roku si potom 
naplno užívam slovenský domov, aj keď 
volejbal ostáva stále v hlave. Neťahá ma to 
na žiadne dovolenky. 

Chcem byt v kruhu rodiny a blízkych pri-
ateľov v Bardejove a na rodinnej chate na 
Domaši. To je môj najlepší relax. Mám rád 
prírodu, aktívny oddych pri športe alebo 
fyzickej práci. Zvykol som si na tento sy-
stém fungovania, momentálne mi vyhovu-
je.

Aké sú vaše prednosti i slabé stránky?

Za moju najväčšiu životnú cnosť považu-
jem silný charakter a morálku. Snažím sa 
byť v jednotlivých situáciách čo najviac o-

bjektívny a nemyslieť na osobný prospech, 
ale objektívnu pravdu. Slabou stránkou je 
moja explozívnosť. Dlhodobo sa na tom 
snažím pracovať a byť v mojich reakciách 
diplomatickejší. Práve vo Francúzsku je to 
v jednaní s ľuďmi veľmi dôležité. 

Využívate sociálne siete? Ak áno, tak 
ktoré a ako?

Áno, majú pre mňa praktický význam. 
Kvôli kontaktu s najbližšími a z organi-
začných profesionálnych dôvodov využí-
vam Facebook. K sociálnym sieťam ale vo 
všeobecnosti nemám dobrý vzťah a mám 
o nich dosť zlú mienku. Sú veľkým zdrojom 
zneužívania a manipulovania. Naviac, pre 
dnešné mladé generácie doslova až dro-
gou, ľudia strácajú reálny vzájomný kon-
takt.

Čo by ste odporučili tým, ktorí by chceli 
robiť to, čo robíte vy?

Predovšetkým, ak niekto chce niečo robiť, 
dosiahnuť, má si za tým ísť. Kde je vôľa, 
tam je cesta. Ja osobne musím vedieť, že 
som urobil maximum na dosiahnutie cieľa. 
Viem, že potom nemám čo ľutovať a ani 
prípadný neúspech ma nemôže znechutiť.

Čo je na vašej práci najhoršie a najlepšie?

Okrem toho, že moja práca je popri rodine 
mojim životným naplnením, čo je obrovské 
plus, obe naj sa týkajú pracovného času. 
Jeho rozdelenie je veľmi špecifické. Počas 
9 mesiacov prakticky nemám voľný víkend. 
Nemôžem si počas súťažného obdobia 
vziať dovolenku, vypadnúť niekam s rodi-
nou na 2-3 dni. 

Za veľké negatívum považujem aj fakt, že 
pôsobiť profesionálne v športe ma núti 
byť v zahraničí. Na Slovensku profesionál-
ny šport prakticky neexistuje. Na druhej 
strane okrem samotných tréningov a zá-
pasov si môžem zväčša môj pracovný čas 
v rámci dňa prispôsobiť, ako mi to vyhovu-
je. Veľkú časť práce si dokážem robiť po 
večeroch, keď už deti spia, cez deň si po 
obede, ak mám na to chuť, môžem dopriať 
siestu. 

Kto je vašim najväčším vzorom?

Keď som bol mladší, moji rodičia, každý 
svojským spôsobom. Dnes nemám 
špeciálny vzor. Myslím, že každý by mal 
byť predovšetkým sám sebou. Samo-
zrejme môžem uznávať isté skutky, 
či kvality iných ľudí. Nemám však potrebu 
sa s niekým identifikovať alebo sa na nie-
koho podobať.

Máte nejaký športový sen?

Povedal by som, že mám vždy postupné 
a konkrétne ciele vzhľadom na moje ak-
tuálne možnosti. Viem, že za istých okol-
ností, môžem dôjsť, kam budem chcieť. 

| Roman Ondrušek
foto: archív
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ROMAN ONDRUŠEK - VOLEJBALOVÝ                  TRÉNER VO FRANCÚZSKU
Aké sú vaše najväčšie doterajšie úspechy?

Majster Slovenska 2005 a 2008, víťaz 
Slovenského pohára 2005 a 2009, majster 
francúzskej Ligue B 2010. Víťaz Európskej 
ligy 2008 a 2011, 5. miesto na ME 2011. 
Najlepšie libero Final Four Európskej Ligy 
2011.

Ktorý z nich je pre vás najvzácnejší?

Závisí, čím budeme úspechy merať. Ak 
by išlo o čisto emotívnu, individuálnu 
stránku, tak najväčšími úspechmi by boli 
zrejme malé, víťazné turnaje na regionál-
nej úrovni. Tam niekde sa formovala ne-
zlomná vôľa víťaziť a silná viera vo vlastné 
schopnosti. A hneď paralelne s tým maj-
ster Slovenska 2005 s Prešovom. Z medzi-
národného hľadiska to je určite 5. miesto 
v reprezentačnom drese Slovenska z ME 
2011. A z pohľadu pocitu spolupatričnosti 
a stotožnenia sa s úspechom a fanúšikmi 
majster Slovenska 2008 s Humenným.

Je volejbal náročný šport?

Volejbal má svoje špecifiká. Ide o dy-
namicko-silový šport. Bez dostatočných 
fyzických kvalít, nebudete mať šancu 

uspieť. Z pohľadu zaťaženia pohybového 
aparátu je náročný na kolená, ramená 
a driekovú časť chrbtice. To sú oblasti 
najčastejších problémov. Z mentálneho 
i technického hľadiska je veľmi podobný 
tenisu. Obidva športy si vyžadujú vysokú 
úroveň oboch. Ani jeden zo športov si veľmi 
neužijete, kým nenadobudnete istú tech-
nickú úroveň. 

Z pohľadu psychiky stačí jedna lopta, na 
ktorej môžete stratiť istotu v údere, v kon-
takte s loptou alebo ju naopak nadobudnúť 
a celý vývoj zápasu sa môže v momente 
zvrtnúť. Volejbal sa zároveň považuje 
za najkolektívnejší šport. 

Pri každom športe hrozí aj nejaké zrane-
nie. Ako ste na tom vy čo sa týka úrazov?

Musím poklopať, závažné zranenia, ktoré 
by ma vyradili na dlhší čas, sa mi celú karié-
ru vyhýbali. Mal som množstvo menších, či 
stredných zranení, žiadne z nich ma však 
nezastavilo v trénovaní. Myslím, že zrane-
nie môže vyradiť športovca zo súťažného 
cyklu, nemôže však znamenať prerušenie 
toho tréningového. 

Obmedzí ho, ale v rámci možnosti sa dajú 

KALENDÁR 
UDALOSTÍ

BARDEJOVSKÉ 
KÚPEĽNÉ DNI
Bardejovské Kúpele vás 
pozývajú na šestnásty ročník 
Bardejovských kúpeľných 
dní.  Bohatý program bude 
pripravený od 14.00 hod. 
v areáli pred kúpeľnou 
dvoranou.  

V sobotu sa návštevníci 
môžu tešiť na FK Pristaše, 
DFZ Jahôdka, Muzikanci 
Pozberanci, FS Eslafits i 
Castanyetes, AFCommuni-
ty, BB Country a Veroniku 
Rabadu. 

V nedeľu sa predstaví Bo-
borland, FS Tarnovčan, 
Dolina, FS Hažlinčanka, 
Súrodenci Čuškovci, Božanka 
a Ščamba.

BARDEJOVSKÉ 
POTULKY
Témou júlových potuliek 
budú Židia a SNP.  Stretnutie 
bude na námestí pred radni-
cou, začiatok je naplánovaný 
na 18.00 hod. Vstupné je 
dve eurá.

JÚL

13
-

14

JÚL

14

VIAC NA AHOJBARDEJOV.SK

trénovať špeciálne a do-
plnkové veci. To špor-
tovcovi umožní ostať 
mentálne ‚IN. Zároveň 
ho to udrží v kolektív-
nom športe v mužstve 
a umožní mu rýchly 
návrat po zranení.

Aké sú vaše plány 
do budúcna?

Z profesionálneho hľadis-
ka mám v Cambrai v 
rámci klubu momentálne 
na starosti „B“ mužstvo 
a mládež, pričom moja 
práca má nadväznosť 
na „A“ tím. Moje plány 
sa musia stotožňovať 
s cieľmi klubu. 

Tým osobným je naviac 
stať sa trénerom pro-
fesionálneho mužstva, 
ideálne toho v Camb-
rai. Všetko má svoj čas 
a postup. Všetko musí 
byť zároveň skĺbené 
s rodinným životom, 
ktorý ostáva prioritou.

(V. Novák)| Obliekol si aj reprezentačný dres Slovenska

MARIÁN KOPKO
V galérii Hornošarišského 
osvetového strediska až do 
konca júla prebieha výstava 
Mariána Kopka pod názvom 
Výber z tvorby. Prísť na 
výstavu môžete každý pra-
covný deň. 

JÚL

16

MY SME VÝCHOD
Najlepšia zábava tohto leta 
mieri do Bardejova. Pri-
pravený bude bohatý 
program a samozrejme aj 
vychladené pivo. Podujatie 
sa uskutoční na Rad-
ničnom námestí. Program 
bude otvorený  folklórnym 
vystúpením a do tanca 
zahrájú  Lomnické Čháve, 
Helenine Oči i Marián Če-
kovský Band.

JÚL

20

foto: archív
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Rozsiahlou rekonštrukciou prešla Ka-
viareň Sisi nachádzajúca sa v priestoroch 
Hotela Ozón v Bardejovských Kúpeľoch. 
Práce na vynovení kaviarne trvali pri-
bližne jeden mesiac a znovuotvorená 
bola na začiatku kúpeľnej sezóny.
 
„Tohto roku sme zrevitalizovali interiér ka-
viarne, to znamená, že kompletná výmena 
nábytku, teda sedenia, kobercov, záclon, 
omaľovanie vrátane barového pultu s tým, 
že sme to doplnili štýlovým nábytkom, ale 
viac menej v modernom duchu. 

Pre našich návštevníkov je pripravená 
tzv. kráľovská ponuka, kde si môžu vy-
chutnať rôzne špeciality, či už je to cisárov 
grog, viedenská káva Sisi alebo mnohé 
iné,“ prezradila personálno-prevádzková 
riaditeľka Bardejovských kúpeľov a.s. Ele-
na Romanová.
 
Postupne bude kaviareň doplnená 
obrazmi a vynovená bude aj vonkajšia 
terasa.
 
„V priebehu budúceho roka by sme chce-
li doplniť obrazovú výzdobu, kde chceme 
inštalovať nejaké obrazy so Sisi. Úplný 
záver, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, je 

revitalizácia terasy, ktorá je pred hotelom 
Ozón a pred samotnou kaviarňou,“ dodala 
E. Romanová.
 
Kapacita kaviarne je šesťdesiat miest 
a otvorená je v pondelok až stredu od 
dvanástej do dvadsiatej druhej a vo štvr-
tok až nedeľu od desiatej do dvadsiatej 
tretej. 

KAVIAREŇ SISI V BARDEJOVSKÝCH 
KÚPEĽOCH PREŠLA REKONŠTRUKCIOU

VIDEOREPORTÁŽ 
Z KAVIARNE SISI

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

Zároveň od štvrtka do nedele sú k dis-
pozícii aj tanečné zábavy.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE SA TEŠIA VEĽKÉMU ZÁUJMU

Bardejovské Kúpele sa tešia veľkému 
záujmu zo strany klientov i širokej ve-
rejnosti. Za prvý štvrťrok 2019 ich 
navštívilo o 1 114 osôb viac ako za 
rovnaké obdobie minulého roka.
 
Za celý rok 2018 bola celková návštev-
nosť v Bardejovských Kúpeľoch na úrovni 
27 834 osôb, čo bolo o 664 osôb viac ako 
rok predtým. „Čo nás potešilo sú kroky 
politikov, jednak je to zníženie dane z 20 

hovoriaci klienti ostávajú na 10 až 14 nocí. 
Slovenskí klienti preferujú kratšie pobyty, 
okrem klientov zdravotných poisťovní, kde 
je dĺžka pobytu presne stanovená na 21 
alebo 28 dní.

Kúpele aj tento rok znova organizujú 
množstvo kultúrnych a spoločenských 
aktivít. Na svoje si prídu mladší i tí skôr 
narodení. „16. ročník Kúpeľných dní sa 
uskutoční 13. a 14. júla. 18. augusta bude 
Alžbetínsky deň za účasti cisárovnej Sisi 
a jej manžela Franza Josefa. 

Koncom leta to budú znova koncerty 
na Kúpeľnej kolonáde. 1. septembra 
máme Pivný festival a dychové hudby 
a koniec sezóny ukončíme 5. októbra Hor-
nošarišským vínnym festivalom, “ doplnila 
T. Šatanková.

na 10% v rámci ubytovania a potom je to 
tiež príspevok na rekreáciu, ktorý využívajú 
klienti aj v Bardejovských Kúpeľoch,“ pre-
zradila ekonomicko-obchodná riaditeľka 
Bardejovských kúpeľov a.s. Tamara Šatan-
ková.
 
Do Bardejovských Kúpeľov zo zahraničia 
najviac dochádzajú Česi, Poliaci, Ukra-
jinci, Rusi či Bielorusi. Zahraniční klienti 
prichádzajú spravidla na 6 nocí a rusky 

| Znovuotvorená Kaviareň Sisi

VIDEOREPORTÁŽ 
Z BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

foto: red

foto: red
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Pred začiatkom nového súťažného roční-
ka 2019/2020 sa uskutočnila tlačová 
konferencia futbalového klubu Partizán 
Bardejov. Počas leta nastali v klube 
viaceré zmeny, prišiel nový sponzor a ob-
menilo sa aj vedenie klubu. Muži i ženy 
podali prihlášku do druhej, resp. prvej 
ligy. 

„Dnes môžem privítať pána Dávida Gede-
ona ako nového generálneho riaditeľa 
klubu. Som veľmi rád, že sme druhú ligu 
mužov zachránili. Máme družstvo žien, 
máme mládež. Športovými výkonmi 
chceme robiť radosť divákom, pre nich 
sa to robí a takisto aby sme viedli deti 
ku športu,“ uviedol na začiatok prezident 
klubu Stanislav Soroka. 

NLF Invest

Novým generálnym riaditeľom sa stal 
Dávid Gedeon, majiteľ firmy NLF Invest. Aj 
keď futbal nikdy nehral, je veľkým futba-
lovým nadšencom.

 „Pracujem s ľuďmi a futbal ma vždy fas-
cinoval skôr z tej manažérskej stránky. Nie 
je to moja prvá skúsenosť, robili sme už 
futbal v dedine neďaleko Prešova. Druhá 
liga je však už profi úroveň. Ak by som išiel 
len investovať do futbalu, tak som mohol 
zvoliť aj iné mestá. Ja som priamo z Košíc. 
My sme sa aj s pánom Sorokom bavili 
o tom, že spolupráca nebude len 
o jednorazovej investícii, ale bavili sme sa 
o tom, že pokiaľ máme vstúpiť do klubu, 
tak to naozaj musí byť o dlhodobom pro-
jekte, o nejakej dlhodobej vízii a cieľoch.“

V klube nastali zmeny aj vo vedení. Novým 
manažérom klubu sa stal Šimon Ihnát, 
novým športovým riaditeľom Lukáš Hri-
cov.  

„Sú to ľudia, ktorí ma dennodenne obo-
hacujú svojimi poznatkami zo športu 
a futbalu, ktorému rozumejú. Majú moju 
maximálnu dôveru, pretože tie myšlien-
ky sú veľmi zaujímavé. Chceme priniesť 
nové veci, chceme pracovať s mladými 
a chceme pracovať na futbalovom imidži,“ 
pokračoval D. Gedeon.  

Kostra družstva mužov ostáva pokope. 
Trénerom bude Miroslav Jantek, naposle-
dy pôsobiaci v Interi Bratislava. Asisten-
tom bude Vladislav Palša.

VEĽKÉ ZMENY V BARDEJOVE, 
GENERÁLNY RIADITEĽ DÁVID GEDEON: 
IDE O DLHODOBÝ PROJEKT

„Finančná situácia v posledných me-
siacoch bola veľmi zlá. Vstupom firmy NLF 
Invest sa to zlepšilo. Dnes v Bardejove 
máme druhú ligu, profesionálnu. Hráči 
majú svoje mzdy, z toho žijú. Ak im niečo 
mešká, naburáva to vzťahy. Dnes slovo fi-
nancie už neskloňujeme. Sústrediť sa tre-
ba na hru a na výsledky. Chceme naplniť 
tribúny,“ dodal Soroka.

V poslednom období sa na verejnosti vy-
ronili informácie o zmene názvu klubu. 
Objasňuje generálny riaditeľ D. Gedeon. 

„Chceme zanechať tradičný názov Par-
tizán Bardejov, rokovali sme, či je možné 
zakomponovať aj názov spoločnosti NLF. 
Dohodli sme sa na tom, že to bude možné, 
aktuálne sa rieši zápisnica a všetky zmeny 
prebiehajú u notára. Názov klubu bude 
NLF Partizán Bardejov.“

Muži už stihli odohrať niekoľko 
prípravných zápasov. Prvý súťažný je na 
programe 20.7, Bardejov sa predstaví 
v Dubnici nad Váhom. Úvodný domáci duel 
sa odohrá o týždeň neskôr, 27.7. proti 
Petržalke.                                                         (j)

„Klub opustili štyria hráči, Lipták, Ko-
rijkov, Staško a Horodník. Káder ešte nie 
je uzavretý, som rád, že na tréningoch je 
množstvo hráčov. Bude z čoho vyberať,“ 
informoval manažér klubu Šimon Ihnát.  

Novým športovým riaditeľom sa stal 
Lukáš Hricov, ktorý ešte počas jarnej časti 
obliekal dres Tatrana Prešov. „Celý život 
sa pohybujem vo futbale a futbalu by som 
sa chcel venovať aj v budúcnosti. Verím, 
že do Bardejova prinesiem nové poznatky 
a skúsenosti. Budem robiť najlepšie, ako 
viem.“  

Dôležité udržanie viacerých hráčov

Za hráčov predstúpil pred novinárov Mar-
tin Dupkala, ktorý počas uplynulej sezóny 
patril k najlepším hráčom v kádri Partizá-
na.

„Príprava odštartovala sedemnásteho 
júna, postupne zarezávame. Trénujeme, 
testujeme, káder sa dopĺňa. Teším sa, že 
sa nám podarilo udržať niektorých hráčov, 
ktorí boli už oboma nohami preč z Barde-
jova. Kabína sa teší, že do klubu vstúpil 
pán Gedeon a za to mu ďakuje.“  

Práve o finančnej situácii v klube sa 
v ostatnom období rozprávalo viac ako i-
nokedy a aj preto prezident klubu S. Soro-
ka ozrejmil aj túto záležitosť.

CELÚ TLAČOVÚ KONFERENCIU
FUTBALOVÉHO KLUBU

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

| Zľava Š. Ihnát, S. Soroka, D. Gedeon a L. Hricov

foto: red
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PROGRAM BARDEJOVSKÉHO JARMOKU
V závere mesiaca august sa v Bardejove 
uskutoční 668. historický a 48. novodobý 
Bardejovský jarmok. Aj tento rok vám 
prinášame detailný program, od štvrtka 
22.8. do nedele 25.8.2019, hodinu po 
hodine.
 
Štvrtok 
 
Vo štvrtok 22.8. sa program začína 
o 10.00 hod. Okresnou výstavou ovocia 
a zeleniny záhradkárov okresu Bardejov. 
O 12.00 na námestí vystúpi Folklórny 
súbor Čerhovčan, o 13.15 Country skupi-
na Weekend a o 14.30 Klapa Podgorie 
z Chorvátska.
 
O pol hodinu neskôr sa Bardejovčanom 
i návštevníkom predstaví mužská spe-
vácka skupina Grče zo Slovinska. Sláv-
nostné otvorenie bardejovského jarmoku 
je naplánované na 16.00 hod. O hodinu 
návštevníkov do varu dostanú Kollárovci, 
po nich zahrá Cimbalová hudba Primáš. 
O 19.15 na pódiu vystúpi Košický Big Band 
M. Olšanského, spev: Dorota Doris Totho-
vá. Večer o 20.30 sa odprezentuje folková 
formácia Hrdza a program prvého dňa 
uzavrie o 22.00 vystúpenie Katarzia and 
Band. 

V sobotu sa všetci Bardejovčania 
i návštevníci môžu tešiť na Simu, ktorá 
zaspieva i zahrá od 19.00, nasledovať 
bude Majself (20.00), o hodinu neskôr 
Dominika Mirgová and Band a večer uza-
vrie od 22.00 KALI. 

Nedeľa 
 
V nedeľu na obed na pódium príde Národ-
ný súbor Charašucha, o 12.45 Národný 
súbor z Bieloruska Suvenir. Od 13.30 
Folklórny súbor Torička z Abrahámoviec, 
o 15.00 Montana Band z Bardejova. Po 
roku sa v Bardejove predstaví aj Virtu-
ozi di Praga, o 17.30 Riverstone, o 19.00 
Buranowski a program jarmoku uzavrie 
o 20.30 Lucie Bílá.
 
Ani tento rok nebudú chýbať mnohé 
sprievodné podujatia, 24.8. v Promenád-
nom parku bude k dispozícii Detský 
jarmok, na námestí bude pre návštevníkov 
pripravená Strašidelná pivnica v priesto-
roch Poľsko-slovenského domu. 

Chýbať nebudú ani predajné stánky i kolo-
toče. Zmena programu je vyhradená.

(r)

Piatok 
 
V piatok dopoludnia sa na námestí pred-
staví Folklórna skupina Sami Sebe. Na 
pravé poludnie budú nasledovať Šprti 
z Bardejova a ich tanečné prezentácie, 
o hodinu po nich sa predstavia Deti z let-
ných táborov Boborland. O 14.00 pop, 
reggae Hawbadžáni.
 
Piatok bude patriť už 22. ročníku 
rockového festivalu Bardrock. O 15.30 sa 
jarmočníci môžu tešiť na Velvet stone, 
o hodinu a pol Krusher z Poľska, o 18.25 
Metropolis a o 20.00 zahrá skupina Hex. 
Piatkový večer uzavrie o 21.30 Ravenclaw 
a o 23.00 Bardorian.

Sobota 
 
Tretí jarmočný deň na námestí odštar-
tujú folklórne skupiny z okolia Bardejova 
od 10.00 hod. O 12.30 mesto zapísané 
v UNESCO poteší Súbor bieloruskej piesne 
a hudby Suzorye a o hodinu znova Grče. 

O 14.15 na pódium vystúpi hudobné duo 
z Bardejova Tbee Girls. Od 15.00 Octopus, 
o hodinu a štvrť S-Band, o 17.30 DIP.
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Od 08.07.2019 do 19.08.2019 dochádza 
na Oddelení všeobecnej a úrazovej chi-
rurgie k zmene poskytovania zdravotnej 
starostlivosti nasledovne:
 
- Pondelok – piatok 07:00 hod. – 15:00 
hod. budeme zabezpečovať dve ambulan-
cie chirurgicko – traumatologické.

- Urgentný príjem - Chirurgickú pohoto-
vosť budeme zabezpečovať (nonstop) cez 
pracovný týždeň, soboty, nedele a sviatky 
tak ako doposiaľ.

- Na lôžkovom Oddelení všeobecnej 
a úrazovej chirurgie budeme zabezpečovať 
(nonstop) cez pracovný týždeň, soboty, 
nedele a sviatky akútnu zdravotnú sta-
rostlivosť (okrem operačných zákrokov).

- V danom období nebudeme vyko-
návať plánované operačné zákroky, ktoré 

- Prechodný nedostatok lekárov na Od-
delení všeobecnej a úrazovej chirurgie 
hlavne z dôvodu ich nedostatku a PN 
lekárov.

Pri akútnom stave volajte tiesňovú linku  
číslo 155.
 
Ak v akútnom stave, ktorý si vyžaduje 
chirurgické ošetrenie, prídete osobne do 
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov, tak sa o vás 
postarajú na Urgentnom príjme - Chirur-
gickej pohotovosti.
 
Prosíme vás o trpezlivosť a pochopenie, 
ale tento súčasný stav je nevyhnutný 
z dôvodu zlepšenej zdravotnej starostli-
vosti od septembra 2019.

(M. Petko, riaditeľ NsP v Bardejove)

začneme realizovať od septembra 2019.

- Akútne operačné zákroky budeme 
pre Vás zabezpečovať v spolupráci 
s FNsP Prešov, NsP Poprad a Záchrannou 
zdravotnou službou.

- V danom období budeme zabezpečovať 
zdravotnú starostlivosť na všetkých os-
tatných oddeleniach NsP Sv. Jakuba, n.o., 
Bardejov tak ako doposiaľ.
 
Ako hlavné dôvody dočasného stavu 
uvádzame:
 
- Dobudovanie urgentného príjmu, v čo 
najkratšom čase s čím súvisí:

- Nevyhnutné uzatvorenie centrálnej ste-
rilizácie a operačných sál z dôvodu 
výmeny vzduchotechniky, klimatizácie 
a stavebných úprav.

ZMENA POSKYTOVANIA 
ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

fNAB4-03
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Areál Aquaruthenie vo Svidníku ponúka 
svojim návštevníkov zábavu pre malých, 
veľkých, pre rodiny i jednotlivcov. Vod-
ný svet núka množstvo bazénov, sauny, 
soľnú jaskyňu, Kneippov kúpeľ, rôzne 
šmýkačky, tobogány, ihriská, preliezky 
či nafukovacie hrady. Nechýbajú ani 
stánky s občerstvením.

„V rámci celoročného areálu ponúkame 
tri bazény - relaxačný bazén, masážny 
bazén s tryskami, ktorého súčasťou sú 
aj rozličné esencie. Návštevníci si obľúbi-
li levanduľovú, ale i eukalyptovú, ktoré sú 
prospešné pre ich zdravie. 

Novinkou v našom celoročnom areáli je 
rodinný bazén, kde je množstvo atrakcií 
hlavne pre menšie deti, ako sú šmýkačky, 
rozličné preliezky, detský kútik, takže tam 
sa vyhrajú hlavne malé detičky,“ uviedla 
Rozália Fuzériová, manažérka Aquaruthe-
nie.

AQUARUTHENIA VO SVIDNÍKU:
IDEÁLNE MIESTO NA ODDYCH

k dispozícii ešte ďalšie dva bazény, rodin-
ný a športový bazén, tiež detský bazén pre 
našich najmenších“ informovala manažér-
ka Aquaruthenie vo Svidníku.

Pokiaľ si zákazník zakúpi vstupné do ce-
loročného areálu, má možnosť využívať aj 
celý letný areál. Návštevníci z Poľska môžu 
platiť v poľských zlotých. S ponúkanými 
službami sú spokojní aj samotní návštevní-
ci.

Od prvého júla v letnom areáli sú otváracie 
hodiny každý deň od 10.00 do 18.45 hod. 
Viac informácii návštevníci nájdu na we-
bovej stránke aqr.sk.                                      (r)

K dispozícii je taktiež päť sáun či soľná 
jaskyňa, ktorá má veľmi pozitívne účinky 
na zdravie. Nechýba ani Kneippov kúpeľ, 
ktorí často využívajú ľudia, ktorí majú 
kŕčové žily a ďalšie zdravotné problémy 
týkajúce sa nôh. V rámci letného areálu 
Aquaruthenia ponúka sedem bazénov.

„Krytý masážny bazén s teplotou vody 
33 stupňov s chrličmi a tryskami využíva-
jú naši návštevníci nielen počas slnečných 
dní, ale i vtedy, keď sa počasie pokazí 
a začne pršať. Vo vonkajšom areáli máme 
umelé vlny, ktoré majú vo veľkej obľube 
deti i rodičia. 

Okrem toho je tu 50 metrový bazén, kde sú 
šmýkačky, tobogány, ktoré takisto využí-
vajú hlavne deti s rodinami, dojazdový 
bazén s familyslidom, to je šmýkačka, na 
ktorej si užijú zábavu rodičia spolu so svo-
jimi deťmi, takže sa nemusia báť, že tam 
pustia iba svoje deti. Okrem toho sú 

Hotelová akadémia 
Jána Andraščíka, 

Pod Vinbargom 3, Bardejov
 
Pri príležitosti ukončenia školského roka 
2018/2019 ďakujeme všetkým našim 
partnerom a priaznivcom za celoročnú 
spoluprácu a podporu. Prajeme krásne 
prežitie letných dovoleniek a prázdnin 
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

RNDr. Eva Čajková, PhD. 
a zamestnanci Hotelovej akadémie 
Jána Andraščíka v Bardejove

VIDEOREPORTÁŽ 
Z AQUARUTHENIE

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

foto: H.A.
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Staviate dom alebo halu a rozmýšľate, 
akú budete mať strechu? Kvalitný 
väzníkový krov od renomovanej firmy 
Krovy – Strechy s.r.o. je tá správna voľba. 

Celú konštrukciu vám odborní pracovníci 
navrhnú, strechu vyrobia priamo vo svojej 
hale a s pomocou špeciálnej techniky uložia 
na vašu nehnuteľnosť v priebehu jedného 
dňa. Veľkou výhodou je nielen to, že nepo-
trebujete nosné múry vo vnútri stavby, ale 
aj zisk celej stropnej konštrukcie zdarma. 
Čiže strecha a strop v jednom.

Úspora začína už pri zakladaní stavby 
a betonáži

„Ak odstránime nosné murivo a nosné 
priečky z vnútra stavby, odpadnú nám 
základové pásy a znižuje sa množstvo spo-
trebovaného betónu. Rýchlosť výstavby 
základovej dosky sa zvyšuje pri znížených 
nákladoch. 

Ďalšou výhodou odstránenia nosných 
múrov z vnútra stavby je samotné zväčše-
nie obytnej aj úžitkovej plochy. Pri realizácii 
niektorých stavieb je použitie väzníkov 
úplne nevyhnutné. Sú to napríklad haly 
priemyselných budov, výrobných priesto-
rov, ale aj bytové domy či rodinné domy 
typu bungalov. V týchto prípadoch je 
akákoľvek nosná priečka nevýhodou celej 
stavby,“ prezrádza konateľ firmy Krovy – 
Strechy s.r.o. Tomáš Loy.

V mnohých prípadoch sa vo firme Kro-
vy – Strechy s.r.o. stretávajú s tým, že 
zákazníci majú naprojektovaný klasický 
tradičný krov, čo je tiež možná alternatí-
va. Avšak väzníkový krov je v mnohých 
bodoch výhodnejší a hlavne má takmer 
neobmedzenú variabilitu tvarov a sklonov 
striech.

Pre zákazníkov, ktorí chcú nahradiť tradičný 
rezaný krov za väzníkový a tým ušetriť ne-
malé finančné prostriedky, majú vo firme 
Krovy – Strechy s.r.o. skvelé riešenie, ktoré 
je jednoduché. Stačí totiž zachytiť danú 
stavbu pri tvorbe projektu. Projektové od-
delenie výrobcu väzníkových krovov úzko 
spolupracuje s projektantom investora 
a navrhne kompletnú strešnú konštruk-
ciu podľa požiadaviek klienta a v súlade 
so statickými potrebami stavby. 

Týmto postupom môže investor zvýšiť 
rýchlosť výstavby v kombinácii so znížením 
nákladov, čo je ideálna cesta. Až pri deväť-
desiatich percentách stavieb je možné 
a vhodné použiť väzníkový krov, poprípade 
vymeniť tradičný krov za väzníkový. 
Niektoré návrhy majú buď špeciálny sklon 
alebo inú požiadavku klienta. Realizáciu 
konkrétneho projektu a dostupnosti radi 
poskytnú odborní zamestnanci firmy Krovy 
– Strechy s.r.o.

Ako sa vyrába kvalitný väzníkový krov?

Celá výroba je prefabrikovaná a podporená 
najnovším špecializovaným softvérom, 
ktorý pomáha výrobu a hlavne navrho-
vanie väzníkov totálne zefektívniť. Použitie 
špičkového softvéru a najnovšieho strojo-
vého parku zaručuje klientom firmy Krovy 
– Strechy s.r.o. vysokú kvalitu a splnenie 
všetkých noriem pre dodržanie statiky. Sa-
motná výroba prebieha vo vnútri a nie je 
závislá od počasia, čo zaručuje dodržanie 
termínov. 

Samozrejmosťou je, že spoločnosť Krovy – 
Strechy s.r.o. je hrdým držiteľom Certifikátu 
zhody systému riadenia výroby – Prefa-
brikované priehradové nosníky z rastlého 
dreva spájané kovovými spojkami s pre-
lisovanými hrotmi, ktorý vydal Technický 

VIDEOREPORTÁŽ 
Z VÝROBY VÄZNÍKOVÝCH KROVOV

NÁJDETE NA YOUTUBE KANÁLI 
AHOJ BARDEJOV.SK

KROVY – STRECHY S.R.O.: 
a skúšobný ústav stavebný, n.o. 
v Bratislave. Nezávislá certifikačná komi-
sia sleduje hlavne proces výroby, vstupný 
materiál, čiže rezivo a styčníkové kovové 
dosky. „Taktiež certifikát potvrdzuje, 
že výrobný proces firmy Krovy – Strechy 
s.r.o. a jeho riadenie je v súlade s Európskou 
normou a umožňuje vývoz našich výrob-
kov do všetkých štátov EÚ. Niektorí naši 
klienti využívajú možnosť exkurzie v našich 
priestoroch na výrobu väzníkov za účelom 
potvrdenia svojho rozhodnutia o zverení 
výroby svojho väzníkového krovu práve 
u nás,“ dodáva konateľ firmy Tomáš Loy.

Firma Krovy – Strechy s.r.o. vašu strechu 
navrhne, staticky posúdi, vyrobí, dovezie, 
zmontuje aj zakryje strešnou krytinou.

„Naše služby sú komplexné a úplné. Všet-
ko vyriešite na jednom mieste. Šetríme váš 
čas aj peniaze.“

Výrobný týždeň

Najobľúbenejšou službou je „rezervácia 
výrobného týždňa.“ Táto služba umožňu-
je klientom zarezervovanie konkrétneho 
termínu výroby a montáže väzníkového 
krovu. Vo výsledku je hlavným benefitom 
pre klienta dodržanie termínu dodávky 
väzníkového krovu. Týmto sa dá vyhnúť 
omeškaniu stavby, čo je pre investora 
veľmi nepríjemné a hlavne drahé. Fir-
ma Krovy – strechy s.r.o. sídli v Hertníku 
a všetky potrebné informácie nájdu zákaz-
níci aj na webe krovystrechy.sk. 

VÝROBA VÄZNÍKOVÝCH KROVOV

NAB4-01
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