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VYHODNOTENIE 
 

664. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 44. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU A 23. ROČNÍKA 
BARDKONTAKT 2015 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

A /  BARDEJOVSKÝ JARMOK  

 

 

 

ROK 2014 2015 
CELKOVÝ POČET MIEST 463 482 
   
Z TOHO :  4  STÁNKY SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM, POTRAVINY 319 403 
                  4  STÁNKY S OČERSTVENÍM 71 75 
                  4  ZÁBAVNÉ ZARIADENIA 73 72 

 
CELKOVÁ ZABRATÁ PLOCHA:  8 600 m2 8 350 m2 
Z TOHO :  4  STÁNKY SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM, POTRAVINY 2 700 m2     2 700 m2 
                  4 STÁNKY S OČERSTVENÍM 1 100 m2 850 m2 
                  4 ZÁBAVNÉ ZARIADENIA 4 800 m2 4 800 m2 
   
PRÍJMY DO ROZPOČTU  MESTA  86 342,00 €      94 611,00 € 
Z TOHO : 4   PREDAJNÉ STÁNKY  74 528,00 €   82 225,00 € 
                 4  ZÁBAVNÉ ZARIADENIA    / LUNAPARKY, ATRAKCIE /                                                                        11 814,00 €   12 386,00 € 

 
 

 Príprava bola zabezpečovaná v zmysle schváleného TECHNICKO-ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA 664. ROČNÍKA 
HISTORICKÉHO A 44. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU, schváleného mestskou radou. 
Slávnostné otvorenie 664. ročníka historického a  44. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku sa uskutočnilo 
dňa 27. augusta 2015 o 16.00 hodine na Radničnom námestí.        

 Informatívna správa o TECHNICKO-ORGANIZAČNOM ZABEZPEČENÍ  664. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 44. ROČNÍKA 
NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU A 23. ROČNÍKA BARDKONTAKTU 2015  bola predložená na rokovanie 
v porade primátora mesta dňa 06. 7. 2015, v komisii PA, RR a CR MsZ dňa 01. 7. 2015, na rokovanie mestskej 
rady dňa 09. 7. 2015.  

 Oznámenia o pridelení miest boli zaslané v  schválenom termíne. Z technických dôvodov - / prechod z poštového 
doručovania a komunikácie s jarmočníkmi na elektronické doručovanie a komunikáciu – doladenie programu / bol 
posunutý termín oznámenia o pridelení miest z termínu 15. 5. 2015 na termín do 10. 6. 2015 a termín úhrady z  31. 
5. 2015 na termín 15. 6. 2015. Tým žiadateľom, ktorí nezaplatili v stanovenom termíne, boli zaslané oznámenia 
o zrušení miesta v zmysle Technicko-organizačného  zabezpečenia 664. ročníka historického a 44. ročníka 
novodobého Bardejovského jarmoku. Nezaplatené miesta boli pridelené ďalším záujemcom.   

 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 664. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 44. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO 
JARMOKU bol vypracovaný v stanovenom termíne :  05. 03. 2015. 

NÁZOV  PODUJATIA 664. HISTORICKÝ  A 44. ROČNÍK NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO  JARMOKU 
 
HLAVNÝ ORGANIZÁTOR    MESTO BARDEJOV 
 
TERMÍN  KONANIA 27. 8. 2015  -  30. 8. 2015 
 
MIESTO  KONANIA UL. DLHÝ RAD, ČASŤI ULÍC JIRÁSKOVA,  PARTIZÁNSKA,  KOMENSKÉHO,  KELLEROVA,  

MLYNSKÁ, NÁMESTIE SNP, ŠTEFÁNIKOVA, HVIEZDOSLAVOVA, POŠTOVÁ, RADNIČNÉ 
NÁMESTIE 



 Komisiou pre umiestňovanie predajných zariadení a zábavných zariadení bol vypracovaný zastavovací plán s 
umiestnením záujemcov o účasť na jarmoku v termíne do 25. 6. 2015. 

 Následne bola vykonaná expedícia oznámení o číselnom označení miesta na predaj, výšky  účastníckeho poplatku 
s termínom úhrady poplatku  do 15. 6. 2015, kde po tomto termíne bola následne vykonaná kontrola platieb. 

 Záujemcom, ktorí neuhradili poplatok v stanovenom termíne, bolo zaslané doručenkou do vlastných rúk oznámenie 
o zrušení miesta. Celkom ich bolo za I. a II. kolo  35, čo bolo oproti roku 2014 o 6 menej . 

 Po termíne 20. 7. 2015 boli na nezaplatené miesta komisiou pre umiestňovanie predajných zariadení a zábavných 
zariadení umiestnení ďalší záujemcovia, zaslané oznámenia o číselnom označení miesta na predaj, výšky 
účastníckeho poplatku s termínom úhrady poplatku. 

 Aj tohto roku boli umiestnení všetci záujemcovia o jarmok, až na stánky s občerstvením, kde neboli kapacitné 
možnosti umiestniť všetkých záujemcov. Celkom bolo umiestnených 482 stánkov. Z toho 75 stánkov s 
občerstvením. 

 Správcom komunikácie - Slovenskou správou ciest IVSC Košice cesty bol vydaný súhlas ( list č. 2015/6372/18465  
zo dňa 10. 6. 2015 ) na uzávierku št. cesty  I/77 v Bardejove  v km  61,321 - 62,301 ( od križovatky Ul. T. 
Ševčenku, Ul. Dlhý rad po križovatku s cestou II/545 ) pre konanie 664. ročníka historického a 44. ročníka 
novodobého Bardejovského jarmoku. Organizácia dopravy počas  konania 664. ročníka historického a 44. ročníka 
novodobého Bardejovského jarmoku bola schválená dňa  07. 7. 2015 ( list č. 2015/03833).  

 Po obdŕžaní týchto stanovísk bol požiadaný príslušný cestný správny orgán cesty I/77, t.j. Okresný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné komunikácie Prešov o vydanie povolenia na uzávierku cesty a určenie použitia dopravného 
značenia. Rozhodnutím č. OU-PO-OCDPK-2015/036292-02 zo dňa 07. 8. 2015 vydal Okresný úrad Prešov - 
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií povolenie na  vykonanie úplnej uzávierky v dobe od 25. 8. 2015 
od 09.00 hod. do 31.8. 2015 do 18.00 hod.   

 Okresným dopravným inšpektorátom bola odsúhlasená dňa 27. 7. 2017 organizácia dopravy počas konania 
Bardejovského jarmoku ( List č. ORPZ-BJ-ODII-116-035/2015  zo dňa 27. 7. 2015 ) a Okresným úradom Bardejov  
Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií bolo určené použitie dočasného dopravného značenia na ceste 
II. a III. triedy / list č. OU-BJ-OCDPK-2015/007092-02 zo dňa 31.7.2015 / a Mestský úrad Bardejov ako príslušný 
cestný správny orgán vydal povolenie na vykonanie uzávierky mestských komunikácií - list č. 03977/2015 zo dňa 
07.8.2015 /  

 V mesiaci júl boli v zmysle platných právnych predpisov požiadané dotknuté orgány ( Regionálna veterinárna 
správa Bardejov, Okr. riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
Bardejov ) o vydanie stanovísk, rozhodnutí ako aj oznámení  v zmysle právnych predpisov ku konaniu akcie - 664. 
ročníka historického a 44. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku  

 Obvodný úrad - odbor živnostenský, Slovenská obchodná inšpekcia boli požiadaní o súčinnosť pri konaní akcie - 
664. ročníka historického a 44. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku  

 Expedícia plagátov podľa zoznamu zaslaná 1 týždeň pred konaním jarmoku. 
 Zasadnutie organizačného výboru 664. ročníka historického a 44. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku sa 

uskutočnilo  dňa 09. 6. 2015. 
 Povolenia k účasti na jarmoku boli vydané žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky zasielané poštou. Vydávanie 

ostatných povolení  a výber poplatkov / lunaparky, ostatní účastníci / sa konalo  v športovej hale. Toto miesto k 
vydávaniu povolení a výberu poplatkov bolo vyhovujúce.  

 Záväzné prihlášky, informácie pre predávajúcich, ako aj Organizačný poriadok jarmoku boli zverejnené na 
internete a vyvesené na verejne prístupnom mieste ( ŠH ). 

 V príprave jarmoku  i v samotnej realizácii sa tohto roku nevyskytli žiadne závažnejšie nedostatky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KONTROLA  DODRŽIAVANIA PODMIENOK  PREDAJA  VÝROBKOV  A POSKYTOVANIA  SLUŽIEB 
 

 Kontrolu predaja výrobkov a poskytovania služieb počas konania príležitostného trhu bola zabezpečená správcom 
príležitostného trhu v zmysle § 5 ods. 4 zákona 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov.. 

 Podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 12 
ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov, § 19 ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 
92/2009 o trhovom poriadku, kontrolu predávajúcich počas príležitostného výročného trhu „BARDEJOVSKÝ 
JARMOK vykonali :  
 p. Daniela Dudinská,  Mária Kimáková 

 
 PREDMETOM KONTROLNEJ ČINNOSTI POVERENÝCH ZAMESTNANCOV  BOLA KONTROLA :    

 povolenia k účasti na Bardejovskom jarmoku  
 oprávnenia na podnikanie,  
 dokladov o nadobudnutí tovaru, 
 označenia predávaných tovarov a poskytovaných služieb cenou,   
 udržiavania  poriadku,  hygieny  a  čistoty  počas  predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení, 
 dodržiavania trhového poriadku príležitostného výročného trhu „Bardejovský jarmok“,  
 označenia predajného zariadenia,  
 označenia materiálového zloženia výrobkov v štátnom jazyku,  
 úradného overenia meradiel a váh,  
 zdravotných preukazov a posudkov príslušných orgánov na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter 

predávaného tovaru a poskytovaných služieb, 
 plnenie ďalších povinností predávajúcich vyplývajúcich zo zákona  NR SR č. 178/1998 Z.z. o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 250/2007 Z.z. o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 
a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 92/2009 o trhovom poriadku,  

 
Kontrola bola vykonaná v období  od :  28. 8. 2015 do 29. 8. 2015   
Celkovo bolo vykonaných :   ......................................................................................................................14  kontrol. 
 

 MsP Bardejov: 
Kľud, verejný poriadok a dopravná disciplína počas 44. novodobého Bardejovského jarmoku bola zabezpečená 
v úzkej súčinnosti príslušníkov MsP Bardejov a Okresného riaditeľstva PZ Bardejov.  

 Čas opatrení:  27. 8. 2015 od 07.00 hod. do 31.8.2015.do 07.00 hod.  
 

 počet nasadených príslušníkov :   50 
 počet pracovníkov MKS :     8 
 počet motorových vozidiel :     2 
 počet odslúžených hodín : 557   
 priestupky na úseku trh. poriadku 1 výška pokút   20.-€ 
 priestupky na úseku dopravy  14 výška pokút 130.-€ 
 priestupky na úseku verej. poriadku 5  výška pokút   50.-€ 
 prevoz finančnej hotovosti  4 x  
 znečistenie verejného priestranstva  

stravovacích zariadení tukom z grilov      -      písomne zaslané org. výboru jarmoku 
 
 

 OR PZ Bardejov: 
 Počet nasadených policajtov: 190 
 Počet zistených priestupkov:  8    (na úseku obč. spolunažívania)  
 Podozrenie z TČ:   6    (4x krádež na osobe, 1x krádež vlámaním, 1x krádež mobilu) 

 
  
 
 



B/  SPRIEVODNÉ AKCIE 

      B1/  VÝSTAVA BARDKONTAKT - „BARDEJOVSKÉ ZÁSAHY“ - ŠPORTOVÁ HALA 

  

MIESTO A TERMÍN KONANIA : Mestská športová hala, Ul. Mlynská 1, Bardejov 
TERMÍN KONANIA    : 27. 8. - 30. 8. 2015 /štvrtok – nedeľa/ 
OTVORENIE  VÝSTAVY  : 27.8. 2015 o 11: 00 hod. 
GESTOR : Oddelenie kultúry MsÚ Bardejov 
 
OBSAH A ZAMERANIE VÝSTAVY   : Výstavu architektonických riešení ako zlepšiť život v Bardejove 

jednoduchými architektonickými riešeniami s názvom 
„BARDEJOVSKÉ ZÁSAHY“ z architektonického ateliéru  
architekta  Adama DZAMBU. 
Výstava mala ukázať možnosti čo sa dá relatívne lacno zmeniť na 
skvalitnenie verejného priestoru, rozumné veci i utopické vízie.  

Súčasťou výstavy bola aj  predajná výstava vín.  
Sprievodný program:  FS – Sami sebe a FS - Šafolka  

 
 POČET PODANÝCH  NÁVRHOV : 35 
 POČET PODANÝCH  NÁVRHOV  : 35   - týkajúcich sa priamo mesta Bardejov 
 CELKOVY POČET AUTOROV : 21    z toho:  

13    vlastné návrhy architektov  
  5    občianskych návrhov 
  3    návrhy, ktoré spracovali architekti na základe podaných  
        podnetov občanov 

 CELKOVÁ POŽADOVANÁ PLOCHA : 400 m2 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B2/  VÝSTAVA  AUTOMOBILOV –  AUTOSALÓN 2015 

 
MIESTO A TERMÍN KONANIA : Parkovisko pred ŠH, Ul. Mlynská 1 v Bardejove 
TERMÍN KONANIA    : 28 8. - 29. 8. 2015 ( piatok – sobota ) 
 

 POČET VYEXPED. LISTOV A ZÁV. 
PRIHLÁŠOK 

: 15  

 POČET PRIHLÁSENÝCH 
VYSTAVOVATEĽOV  

: 9  

 POČET VYSTAVOVANÝCH ÁUT  : 64  vozidiel  a  14 značiek 
 OPTIMAL SK, s.r.o., Bardejov  7   80 m2 KIA 
 PK Auto Prešov  9 157,50 m2 OPEL, TOYOTA, NISSAN 
 EKOAUTO, s.r.o. Bardejov  8 100 m2       HYUNDAI 
 PO CAR s.r.o. Prešov  6 120 m2       AUDI, VOLSWAGEN 
 BUILT, spol. s r.o. Prešov   5 55 m2       FORD 
 ALFA PRO CONCEPT s.r.o. Bardejov  4 30 m2       ŠTVORKOLKY 
 ALD MOBIL, spol. s.r.o., Stará Ľubovňa  7 120 m2 RENAULT , DACIA 
 Š - AUTOSERVIS, s.r.o., Bardejov  9 150 m2 ŠKODA , SEAT 
 TORNO s.r.o., Bardejov  9 200 m2       CITROEN 

 
 CELKOVÁ POŽADOVANÁ PLOCHA : 1 012,50  m2 
 VÝŠKA ZREALIZOVANÝCH  POPLATKOV : 4 758,75 € 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3/  ULIČKA REMESIEL  - PREZENTÁCIA ĽUDOVOUMELECKÝCH REMESIEL S UKÁŽKAMI    
VÝROBY 

 
MIESTO A TERMÍN KONANIA : Radničné námestie -  pred mestskou radnicou 
TERMÍN KONANIA    : 27. 8. - 30. 8. 2015   /štvrtok – nedeľa/ 
 

 ÚČASTNÍCKY POPLATOK V ULIČKE 
REMESIEL: 

 

: 20,00 €         za prenájom predajného zariadenia do 6m2              
/pultový stánok/ 

22,00 €         za prenájom predajného zariadenia nad 6m2            
/biely altánok/) 

28,00 €         za prenájom predajného zariadenia  
                     /drevený stánok/  
5,00 €/m2      za prenájom predajného miesta 
                     /vlastný stánok/                  

 POČET  ÚČASTNÍKOV : 100 
- Vlastné stánky - 293 bežných metrov  
-  7 drevených stánkov,  
-  8 altánkov,  
- 10 pultov 



 ZAMERANIE  
 

: keramikárstvo – úžitková, ozdobná a ľudovoumelecká keramika, 
drevorezbárstvo - drevené hračky, vyrezávané obrazy, sochy, 
úžitkové predmety, hud. nástroje, korytárstvo, tokárstvo, 
vypaľovanie do dreva, výrobky z prútia - košikárstvo, zvieracie 
dekorácie z prútia, garbiarstvo a výrobky z kože, drôtikovanie, 
cinoolejárstvo, kovotepectvo, drôtené výrobky, výrobky z včelích 
produktov- sviečky, med, ručne rezané sviece, medovnikárstvo, 
patchwork - batikované textílie, servítková technika, štrikované 
a háčkované výrobky, šperkárstvo- brúsené šperky z prír. 
materiálov, z polodrahokamov, tkáčstvo - koberce, prírodné 
mydlá, vitráže a sklenené mozaiky, maľba na sklo, maliari, 
karikaturisti, portrétisti, výroba bižutérie  a darčekových predmetov 
zo skla, sadry, nití, textilu, šité dekorácie, aranžmány 
z rastlín, obilia, živé obrazy 

 
 CELKOVÁ POŽADOVANÁ PLOCHA : 752 m2 
 VÝŠKA  ZREALIZOVANÝCH  POPLATKOV : 3030,90 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
B4/  VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU K PROBLEMATIKE MESTSKÝCH   

PAMIATKOVÝCH CENTIER  BARDKONTAKT 2015 - 23. ROČNÍK  

 
Kvalita, vlastnosti a charakter stavebných materiálov, ako aj disponibilných stavebných technológií boli a dodnes sú 
limitujúcimi faktormi úspešnej starostlivosti o architektonické pamiatky. 
S minulosťou neporovnateľný rozmach stavebnej výroby v minulom storočí a najmä v ostatnom období, tlak na rýchlosť a 
kvantitu stavebných prác priniesli so sebou explozívny vývoj nových materiálov, konštrukčných systémov, technologických 
a stavebno-realizačných postupov. Hypervýber produktov súbežne so sofistikovane podporovanou mohutnou 
všadeprítomnou reklamou vedú (doslova navádzajú: „vymeň svoje staré za nové...“) k rýchlym, no reálne ku krátkodobým a 
zámerne ľahko nahraditeľným riešeniam. Oproti tomu – bez reklamy a takmer bez propagácie – stojí kultúrne dedičstvo so 
svojimi (aj materiálovými a technickými) špecifikami, no najmä so špecifickými potrebami s ohľadom na celospoločenský 
záujem o jeho dlhodobé zachovanie. 
S inováciami sa stretávame každý deň a na každom kroku. Je ich toľko a tak rýchlo prichádzajú a odchádzajú, že pomaly 
už nevnímame, čo nové prinášajú. Tlak trhu na produkciu a ponuku inovácií spôsobil, že „inovatívnosť“ sa stala módnym 
trendom. Zároveň však – z pozitívneho princípu hľadania a tvorby nových možností sa vyvinul aj bezduchý formalizmus 
a obsahové klišé. Úsilie byť za každú cenu iný, originálny, dospelo k samoúčelným inováciám, kde kritériá výberu kvalitu 
prehliadajú, niekedy zámerne zahmlievajú. 
Ochrana i obnova pamiatok je o ochrane a zachovaní trvalých hodnôt. O ich stabilizácii a predĺžení ich životnosti – o 
zachovaní informácií. A k tomu je treba práve dostatok informácií – poznania i skúseností. Dosahované výsledky 
potvrdzujú, že kvalita obnovy pamiatok už závisí od vzťahu spoločnosti k nim a od aktuálnej (resp. dostupnej) znalostnej 
i technologickej výbavy 
Trendom, ktorý je už nevyhnutnou súčasťou obnovy pamiatok, je zvyšovanie komfortu hygienickej a prevádzkovej 
vybavenosti pamiatkových objektov i ostatných starších a opustených budov. Je to najmä vykurovanie a znižovanie 
energetickej náročnosti budov, optimalizácia sanitárnej vybavenosti, vzduchotechnika, výťahy, elektroinštalácie vrátane 
informačných technológií, bezpečnostné opatrenia, odstraňovanie bariér pre pohybovo znevýhodnených obyvateľov. 
Týmito kategóriami v súvislosti s otázkami zachovania pamiatkových hodnôt, ich aktívnej využiteľnosti 
podmienenej relevantnou úžitkovou vybavenosťou i materiálovou a technologickou realizovateľnosťou sa  zaoberal 23. 



ročník konferencie BARDKONTAKT 2015 v dňoch 25. – 26. 8. 2015 v Bardejove. Išlo o stretnutie odborníkov 
zaoberajúcich sa metodickou a výskumnou oblasťou, ako aj projektantov, pracovníkov pamiatkových úradov a samosprávy 
miest.   

 MIESTO A TERMÍN KONANIA : Zasadačka MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16, 
Bardejov 

 TERMÍN KONANIA    : 25. 8. - 26. 8. 2015  (utorok, streda) 
 

 
 HLAVNÁ TÉMA ODBORNEJ KONFERENCIE 

 
1. OKRUH 

 

2. OKRUH 

 

      3. OKRUH   

 
: 
 
: 
 
 
: 

 
: 

 

 
NOVÉ MATERIÁLY A TECHNOLÓGIE V OBNOVE PAMIATOK 
  
Kritériá pre voľbu materiálov a technológií pri obnove pamiatok 
(metodické, architektonické, úžitkové, iné ...) 

Skúsenosti a porovnania realizovaných a navrhovaných metód 
sanácie pamiatkových objektov (statická stabilizácia, odvlhčenie, 
odsoľovanie, ...) 

Inovatívne materiály a technológie – podmienky ich aplikácie v 
pamiatkových objektoch 

 PREVZATIE ZÁŠTITY :  Združenie historických miest a obcí SR, so sídlom v Banskej  
Štiavnici, 

 Pamiatkový úrad  Bratislava.  
 TÉMY PREDNÁŠOK A PREDNÁŠATELIA :  uzávierka  15. 7. 2015 
 VEDECKÝ VÝBOR  KONFERENCIE :  doc. Ing. Milan Nič, PhD. Vedúci katedry - Ústav súdneho 

znalectva (SvF) STU 
 doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., Fakulta architektúry STU 
 Ing. Renáta Korenková, PhD. , Stavebná fakulta ŽU 
 Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD.,  Odborný koordinátor - Pro 

Monumenta 
 Ing. Eva Semanová - riaditeľka KPÚ Prešov        

 ORGANIZAČNÝ VÝBOR  KONFERENCIE   Krajský pamiatkový úrad Prešov, Ing. E. Semanová, 
riaditeľka;  príprava odbornej časti za pamiatkové úrady, 

 Mestský úrad Bardejov, Ing. M. Serečun, Ing. J. Šoltés, Mgr. 
M. Ševčík, Ing. Š. Petrík :  organizácia a zabezpečenie 
konania konferencie, 

 Fakulta architektúry STU, doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., Ing. 
arch. Eva Belláková, Ing. arch. Eva Šperka 

 RECENZOVANÝ ZBORNÍK :  doc. Ing. Eva Kráľová, CSc., Fakulta architektúry STU 
 doc. Ing. Milan Nič, PhD. Vedúci katedry - Ústav súdneho 

znalectva (SvF) STU 
 Ing. arch. Viera Dvořáková, PhD. - Stavebná fakulta 
 Zborník bol pripravený ku dňu konania konferencie. Tlač 

zabezpečoval MÚ Bardejov. 
 POČET PRÍSPEVKOV   : 26 
 POČET PREDNÁŠAJÚCICH    32 
 PROGRAM KONFERENCIE 

 
 1.DEŇ    -    25. 8. 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
: 

 
 

08:30 - 09:00   PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE  

09.00 - 0915    OTVORENIE KONFERENCIE 

1. OKRUH:  
Kritériá pre voľbu materiálov a technológií pri obnove 
pamiatok (metodické, architektonické, úžitkové, iné ...) 

 Obnova krovových konštrukcií v Belej – Duliciach, v 
Liptovských Matiašovciach a vo Vyšnej Boci – história, 
typológia, metodika obnovy, skúsenosti s obnovou a 
nové postupy merania 
Ing. arch. Karol Ďurian,  Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. 
Doc .Ing. Renáta Korenková, PhD., Stavebná fakulta, Unive 

 Tradičné verzus moderné materiály pri obnove 
pamiatok. Praktické skúsenosti z územia v pôsobnosti 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2.DEŇ    -    26. 8. 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

žilinského pamiatkového úradu. 
Mgr. Vladimír Majtan, KPÚ Prešov 

 Obnova funkcionalistickej architektúry – prvkov a 
detailov 
Ing. arch. Zuzana Holičková,  KPÚ Prešov 

 Rekonštrukcia Letohrádku Dardanely v Markušovciach 
projekt vs. Realita 
Ing. arch. Lukáš Sečka prof., Ing. arch. Peter Pásztor, PhD., 
Katedra architektúry, Fakulta umení Technickej univerzity v 
Košiciach 

 Reštauračné práce týkajúce sa fasád pamiatok 
podkarpatskej oblasti 
Dr. hab. inż. Prof. PRz Marek Gosztyła, inż. arch. 
Aleksandra Kiszka, Politechnika Rzeszowska,  

 Obnova prvkov votívnej architektúry v kultúrnej krajine 
Ing. arch. Marta Hočová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline, 
Stavebná fakulta, KPSaU, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 
26 

 Základná ochrana pamiatkového fondu a konanie o 
náprave 
Ing. arch. Lýdia Kubeková, PÚ SR,  

 Význam materiálov a technológií pri obnove pamiatok 
doc. Ing. Eva Kráľová, PhD., FA STU Bratislava,  

 
2. OKRUH:  

Skúsenosti a porovnania realizovaných a navrhovaných 
metód sanácie pamiatkových objektov (statická stabilizácia, 
odvlhčenie, odsoľovanie, ...) 

 Zastrešovanie vnútorných dvorov, tvary, technológie a 
požiadavky na údržbu a statické zabezpečenie 
Ing. arch. Zuzana Klasová , KPÚ Prešov 

 Odvlhčovanie stavieb – navrhované a realizované 
technológie 
 KPÚ Banská Bystrica 

 Spôsoby sanácie vlhkých stavieb – pamiatok a ich 
reálne výsledky v Prešovskom kraji 
Ing. arch. Ľubica Viničenková, KPÚ Prešov 

 Postup a analýzy predošlých stavebných zásahov v 
rámci sanačného prieskumu (na príklade renesančného 
kaštieľa v Brodzanoch) 
Zuzana Grúňová, Ing.arch., PhD., Jozef Babjak, Ing. arch. 
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná Fakulta 

 Masarykov dvor – prípadová štúdia obnovy a adaptácie 
na nové využitie 
Ing. arch. Anna Gondová, FA STU Bratislava,  

 Praktické skúsenosti s preventívnou ochranou 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok  v rámci projektu Pro 
Monumenta 
Ing. arch. Peter Kling 

 
08:15 - 9:00 PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE 
 
3. OKRUH:  

Inovatívne materiály a technológie – podmienky ich 
aplikácie v pamiatkových objektoch 

 Obnova kaštieľa v Bošanoch 
Ing. Mária Dvončová, Krajský pamiatkový úrad Trenčín, 

 Využitie GPS pri identifikácii archeologických nálezov 
PhDr. Ďurišová Marcela, KPU Košice 

 Aplikácia digitálnych technológií v procese 
rekonštrukcie chýbajúcej gotickej fialy 
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD., Ing. arch. Michal Ganobjak, 



 
 
 
 
 

 
 

PhD. 
 Cesta od 3D mračna bodov k 2D a 3D vektorovej 

dokumentácie pri dokumentovaní historických 
pamiatok. 
Ing. Jozef Ornth, Ornth s.r.o. 

 Limity progresívnych metód dokumentácie stavieb (3D 
scan, fotogrametria) v praxi 
Zuzana Grúňová, Ing.arch., PhD., Mgr. Ján Zachar 
Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, VIA MAGNA 
s.r.o. 

 Vizualizácia dát v procese výskumu architektonického 
dedičstva 
Ing. arch. Eva Belláková,  FA STU Bratislava,  

 Dendrochronologické datování historických 
dřevěných konstrukcí na Slovensku 
Tomáš Kyncl, DendroLab Brno 

 Dopady technickej vybavenosti v pamiatkových 
kostoloch dokumentované na vybraných príkladoch 
Bc. Kristína Kalašová,  Ing.arch. Beata Polomová, Phd., 
Fakulta architektúry STU 

 Možnosti využitia štandardizovaných farebných 
vzorkovníkov pri výskumoch farebnosti historických 
fasád 
Ing. arch. Eva Šperka , FA STU Bratislava,  

DISKUSIA, 
ZÁVERY A ODPORÚČANIA, UKONČENIE KONFERENCIE 

 POČET PRÍSPEVKOV  : 26 
 POČET  ÚČASTNÍKOV : 87 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  25.-26. august 2015
BARDEJOV



B5/  KULTÚRNY PROGRAM    

         

MIESTO A TERMÍN KONANIA : Radničné námestie 
TERMÍN KONANIA    : 27. 8. - 30. 8. 2015  /štvrtok – nedeľa/ 
 
PROGRAM JEDNOTLIVÝCH DNÍ  
 ŠTVRTOK 27. 8. 2015 : 10:00    Otvorenie  Okresnej výstavy ovocia  a zeleniny 

záhradkárov okresu Bardejov  - Kultúrne a turistické 
centrum PSD Radničné námestie č. 24 

: 11:00   Otvorenie výstavy architektonických riešení ako zlepšiť život 
v Bardejove jednoduchými architektonickými riešeniami  
s názvom BARDKONTAKT -  „BARDEJOVSKÉ ZÁSAHY“  
a  predajná výstava vín.  

              Sprievodný program:  FS – Sami sebe a FS - Šafolka  
: 12:00   Mesto PINSK - tanečný súbor, Bielorusko  
:  13:00   GERLACHOVČAN   - detský folklórny súbor, Gerlachov 

              MOKROLUŽAN       - detský folklórny súbor, Mokroluh 
: 14:30    GRČE IZ DOBRNE  -  mužský spevácky zbor, Slovinsko 
: 15:00    WEEKEND  -  country skupina 
: 15:50    KANDRÁČOVCI – ľudová hudba 
: 16:00    Slávnostné otvorenie Bardejovského jarmoku 
: 18:30    ELTON JOHN - revival  /CZ / 
: 20:00    ADAM DURICA - rockový koncert 

: 21:30    PAPYLLON  - rocková skupina Prešov 

PIATOK  28. 8. 2015 : 11.00   SPEKTAKL MORSKI - hudobné zoskupenie, Gdansk, Poľsko 
 : 13:00    BOBORLAND  - predstavenie detí z letných táborov  

: 14:00 - 24:00  17. ročník festivalu BARDROCK  2015 
: 14:00    CIRYAM -  Poľsko    
: 15:00    NO BRAKE  -  Stará Ľubovňa  
: 16:00    BARDROKK - Bardejov 
: 17:00    WENDIGO    - Bardejov 
: 18:00    YELLOWE - Bardejov 
: 20:00    CHINASKI   koncert  /CZ/ 
: 22:00    ELECTRIC LADY  
: 23:00    THE NOW - Snina 

 SOBOTA 29. 8. 2015 : 10:00    Mesto PINSK Bielorusko - tanečný súbor 
: 11:00    GRČE IZ DOBRNE  - mužský spevácky zbor, Slovinsko  

             DUO ROZMAJ - Rešov 
: 12:00    DUJAVA - detský folklórny súbor, Šiba  

             KURIMJAN - detský folklórny súbor, Kurima 
             LAZANKA  - detský folklórny súbor, Hankovce 

: 14:00    TOPĽAN - folklórny súbor   
: 15:00    STARKBAND - Košice 
: 16:00    EAST BEAT- bluesová formácia 
: 17:00    OCTOPUS -  blues - rock Bardejov 
: 18:00    RASŤO PIŠKO – spevácko-humorná show 
: 19:00    DIXIECOMPANY – dixielandová skupina, Poľsko 
: 20:00    GERO BAND and Erik Boboš Prochádzka - jazzový koncert 
: 21:15    HAPPY BAND - rocková skupina, Slovinsko 
: 22:30    LIQUID ERROR  - Bardejov 

    
 NEDEĽA 30. 8 .2015 : 12:00   PETROVIANČAN - folklórna skupina, Petrovany 



 : 13:00    MELODY - Hotelová akadémia 
             JAVORINA - detský folklórny súbor, Malcov 
             ROKYTOVČAN  - detský folklórny súbor, Rokytov 
             DUBINČAN - detský folklórny súbor, Dubinné 

 : 15:00    CARDINALS - koncert 
: 16:00   SLÁVKA TKÁČOVÁ  so skupinou SLNOVRAT 
: 17:00    SALMANCI - violin show  - husľová show - electrik. husle 
: 19:00    VIRTUOSI DI PRAGA - exkluzívny koncert - West side story 
: 21:00    KRISTÍNA - koncert 

 
 

B6/  VÝSTAVY, SPRIEVODNÉ AKCIE            
 

MIESTO A TERMÍN KONANIA : Radničné námestie 
TERMÍN KONANIA    : 27. 8. -  30. 8. 2015  /štvrtok - nedeľa / 
 OKRESNÁ VÝSTAVA OVOCIA A ZELENINY  ZÁHRADKÁROV OKR. BARDEJOV - Kultúrne a turistické centrum - PSD,  

Radničné námestie  24 
 VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SKM  - Kultúrne a turistické centrum – PSD, Radničné námestie č. 24 
 DRAČIA  PIVNICA  -  Kultúrne a turistické centrum – PSD, Radničné námestie  č. 24 
 VÝSTAVNÁ SIEŇ ODDELENIA KULTÚRY MSÚ, Radničné námestie č. 21 
 DETSKÝ JARMOK  - 29. 8. 2015 /sobota / od 10.00 - 16.00 hod.:   Promenádny park ( detská pasáž ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULÁCIA    
  

ROK :                 2015                 2014 
PRÍJMY DO ROZPOČTU  MESTA  : 102 400,65 € 93 576,75 € 
ROZDIEL OPROTI  ROKU  2014 :  +8 823,90 €  
Z TOHO :    BARDEJOVSKÝ JARMOK  - STÁNKY : 82 225,00 € 74 528,00 € 
                    BARDEJOVSKÝ JARMOK  - ZÁBAVNÉ ZARIADENIA             12 386,00 € 11 814,00 € 
                    ULIČKA REMESIEL  :  3 030,90 €      2 746,25 €      
                    VÝSTAVA  AUTOMOBILOV - AUTOSALÓN : 4 758,75 € 4 488,50 € 



POZNATKY A  SKÚSENOSTI Z 664. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 44. BARDEJOVSKÉHO JARMOKU A 
NÁVRHY NA ZLEPŠENIE PRE ĎALŠÍ ROČNÍK. 

 
 Naďalej zachovať časový posun otvorenia prevádzok, ktorý sa stretol s  kladnou odozvou u predávajúcich ako 

i návštevníkov bardejovského jarmoku.  
 
PREDAJNÉ ZARIADENIA :  

ŠTVRTOK 27. 8. 2015 8.00  -  21.00 hod. 
PIATOK 28 8. 2015 8.00  -  21.00 hod. 
SOBOTA 29. 8. 2015 8.00  -  21.00 hod. 
NEDEĽA 30. 8. 2015 8.00  -  18.00 hod. 

 
Ambulantný predaj občerstvenia v areáli jarmoku počas 664. ročníka historického a 44. ročníka novodobého 
Bardejovského jarmoku bol v zmysle TOZ  povolený do 24.00 hod. za podmienky dodržania podmienok VZN č. 
54/2004 o verejnom poriadku, pri zabezpečení príslušnej kontroly zo strany  MsPO. 
 
PREDAJNÝ A PREVÁDZKOVÝ ČAS ZÁBAVNÝCH ZARIADENÍ TYPU STRELNICE, KOLOTOČE, VARIETÉ A POD : 

ŠTVRTOK 27. 8. 2015 8.00  -  23.00 hod. 
PIATOK 28. 8. 2015 8.00  -  23.00 hod. 
SOBOTA 29. 8. 2015 8.00  -  23.00 hod. 
NEDEĽA 30. 8. 2015 8.00  -  23.00 hod. 

 
 Zverejnenie záväzných prihlášok, informácie pre predávajúcich, Organizačného poriadku na  internete bolo 

zabezpečené v zmysle schváleného Technicko-organizačného  zabezpečenia 664. ročníka historického a 44. 
ročníka novodobého Bardejovského jarmoku. 

 Osvedčil sa a bol kladne prijatý prechod z poštového doručovania a  komunikácie s jarmočníkmi na elektronické 
doručovanie a komunikáciu. 

 
            NÁVRHY PRE VYLEPŠENIE ĎALŠÍCH ROČNÍKOV : 

 Zatraktívniť ponuku zábavných atrakcií o nové druhy  zábavných zariadení na BARDEJOVSKOM JARMOKU. 
 Zvýšiť účinnosť propagácie BARDEJOVSKÉHO JARMOKU, ako jedného z  najväčších na Slovensku, nielen 

v Bardejove, regióne, ale v  rámci celého Slovenska a susediacich krajín, ( televízny spot, bilboardy v rámci 
finančných možností )  

 Naďalej prevádzať monitoring a kontrolnú činnosť v zmysle Organizačného poriadku počas jarmoku s cieľom 
vyselektovať predajcov, ktorí vo zvýšenej miere znečisťujú prenajatý priestor a nedodržiavajú stanovené 
podmienky účasti na bardejovskom jarmoku. 

 Pokračovať v nastavenom systéme kontrol počas príležitostného výročného trhu „BARDEJOVSKÝ JARMOK“ 
 Ďalej zabezpečovať elektronickú komunikáciu s jarmočníkmi, vrátane systému kontrol pridelením „QR kódu“ 

jednotlivým trhovníkom. 
 
ZÁVER: 

                 Na základe oficiálnych i  neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je 
možné hodnotiť tohtoročný 664. ročník historického a 44. ročník novodobého Bardejovského jarmoku a jeho sprievodné 
akcie pozitívne a môžeme ho zaradiť medzi ďalšie tradične úspešné ročníky. Osobitne chceme vyzdvihnúť :  

 Úroveň a účasť na 23. ročníku vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou k problematike mestských   
pamiatkových centier  BARDKONTAKT 2015   

 Uličku remesiel 
 Kultúrny program 
 Elektronické doručovanie a komunikácia  s jarmočníkmi. 

                 Navrhované opatrenia vytvárajú predpoklady pre ďalšie zlepšenie činnosti k  dosiahnutiu požadovaného 
a očakávaného cieľa smerujúceho k spokojnosti účastníkov, návštevníkov a hostí bardejovského jarmoku a v neposlednom 
rade aj v oblasti príjmov do rozpočtu mesta. Pri deklarovaní zachovania nastavenej úrovne Bardejovského jarmoku a jeho 
sprievodných akcií  je žiaduce poukázať na potrebu dostatočného zabezpečenia finančných zdrojov pre tento cieľ. 
 
 
Tento materiál obsahuje 12  strán  bez príloh 


