VYHODNOTENIE
660. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 40. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU
A 19. ROČNÍKA VÝSTAVY BARDKONTAKT 2011
___________________________________________________________________________________________________

A / BARDEJOVSKÝ JARMOK

Názov podujatia

: 660.ročník historického a 40.ročník novodobého Bardejovského jarmoku

Hlavný organizátor : Mesto Bardejov
Termín konania

: 25. 8. 2011 - 28. 8. 2011

Miesto konania

: Ul. Dlhý rad, časť ulíc Jiráskova, Kellerova, Mlynská, Námestie SNP,
Hviezdoslavova, Radničné námestie

Počet umiestnených stánkov spolu
z toho : - stánky so spotrebným tovarom, potraviny
- stánky s občerstvením
- zábavné zariadenia / Lunaparky, atrakcie /

:
:
:
:

580
511
69
15 skupín , 47 atrakcií

Celková zabratá plocha
z toho : - stánky so spotrebným tovarom, potraviny
- stánky s občerstvením
- zábavné zariadenia / Lunaparky, atrakcie /

:
:
:
:

8 050 m2
2 900 m2
1 300 m2
3 850 m2

Príjmy do rozpočtu mesta
z toho : - stánky so spotrebným tovarom, potraviny...
- stánky s občerstvením
- zábavné zariadenia / Lunaparky, atrakcie /
- storno poplatky v zmysle schváleného TOO 660. ročníka
historického 40. Bardejovského jarmoku a Organizačného poriadku
bolo vrátených

:
:
:
:
:

76 214,75 €
53 271,25 €
22 943, 50€
6 680,50 €
1 170,00 €










Príprava, priebeh zabezpečenia boli realizované v zmysle schváleného Technicko-organizačného
zabezpečenia 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku, schváleného
mestskou radou dňa 24. 3. 2011.
Informatívna správa o technicko-organizačnom zabezpečení 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku a 19. ročníka BARDKONTAKTKU 2011 bola predložená na rokovanie v porade primátora
mesta dňa 11. 7. 2011, na rokovanie mestskej rady 11.7.2011.
Termín uzávierky podávania prihlášok 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku z dôvodu prípravných prác na rekonštrukcii chodníka Ul. Dlhý rad bol posunutý termín oznámenia
o pridelení miesta z termínu 16.5.2011 na termín do 24. 6. 2011 a termín úhrady z 31. 5. 2011 na termín 08. 7.
2011, termín uzávierky podávania prihlášok do Uličky remesiel bol do 05. 8. 2011. Vyexpedovaných bolo cca 700
prihlášok.
Organizačný poriadok 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku bol
vypracovaný v stanovenom termíne do 15.3. 2011.
Komisiou pre umiestňovanie predajných zariadení a zábavných zariadení bol vypracovaný zastavovací plán s
umiestnením záujemcov o účasť na jarmoku v termíne do 24. 6. 2011.
Následne bola vykonaná expedícia oznámení o číselnom označení miesta na predaj, výšky účastníckeho poplatku
s termínom úhrady poplatku do 08. 7. 2011, 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 44, čo bolo oproti roku 2010 o 6 menej.

















Po termíne 08. 7. 2011boli 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 a 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 580 stánkov. Z toho 69 stánkov s
občerstvením.
Bolo vyžiadané stanovisko správcu cesty 1/77- Slovenská správa ciest – IVSC Košice č. 5579/ 2011/ 14025 zo
dňa 02. 5. 2011 pre konanie 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku a
stanovisko dopravcu SAD a.s. Prešov k presmerovaniu autobusových liniek MHD.
Po obdŕžaní týchto stanovísk bol požiadaný príslušný cestný správny orgán cesty I/77, t.j. Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Prešov o vydanie povolenia na uzávierku cesty a určenie použitia dopravného
značenia. Rozhodnutím č. 9/2011/03161-002 zo dňa 04. 8. 2011 vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie povolenie na vykonanie úplnej uzávierky v dobe od 23. 8. 2011 od 09.00 hod. do 30. 8.
2011 do 9.00 hod.
Okresným dopravným inšpektorátom bola odsúhlasená dňa 01. 8. 2011 organizácia dopravy počas konania
Bardejovského jarmoku a Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bardejov bolo určené
použitie dočasné dopravného značenia na ceste II a III /545 26 – 15. 8. 2011
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 - 660.
ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
Obvodný úrad - odbor živnostenský, Slovenská obchodná inšpekcia boli požiadaní o súčinnosť pri konaní akcie 660. ročníka historického a 40. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
Expedícia plagátov podľa zoznamu zaslaná 1 týždeň pred konaním jarmoku.
Zasadnutie organizačného výboru 660.ročníka historického a 40.ročníka novodobého Bardejovského jarmoku bolo
uskutočnené dňa 01.6.2011.
Povolenia k účasti na jarmoku boli vydané žiadateľom, ktorí splnili všetky podmienky zasielané poštou. Malo to
kladný ohlas zo strany účastníkov jarmoku. 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 verejne prístupnom mieste ( ŠH ).
V príprave jarmoku i samotnej realizácii sa tohto roku nevyskytli žiadne závažnejšie nedostatky, kde v tomto roku
bol kladený zvýšený dôraz na kontrolnú činnosť v zmysle 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.

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, kde k tomuto bolo prednostom mestského úradu v Bardejove vydaný ORGANIZAČNÝ
POKYN PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE č. 12/2011 s účinnosťou od 22. 8. 2011, ktorý
bližšie upresnil oprávnenia a povinnosti členov kontrolných skupín, ktoré na základe poverenia primátora mesta
zabezpečovali realizáciu kontroly predávajúcich počas príležitostného trhu 660.ročníka historického a 40.ročníka
novodobého Bardejovského jarmoku
Kontrolnú činnosť zabezpečovali dve kontrolné skupiny, ktoré mali za úlohu počas jarmoku uskutočniť podľa
možností kontrolu u každého predávajúceho. Činnosť kontrolnej skupiny riadil jej vedúci.
▫ Prvá kontrolná skupina pracovala v zložení Ing. Svetlana Steranková - vedúca kontrolnej skupiny a Ing. Pavla
Šestáková – členka kontrolnej skupiny. Súčinnosť pri kontrole zabezpečovala Jana Balamutová – príslušníčka
MsP v Bardejove.
▫ Druhá kontrolná skupina pracovala v zložení Daniela Dudinská – vedúca kontrolnej skupiny, Mgr. Alena
Margicinová – členka kontrolnej skupiny a Marta Kosťová – členka kontrolnej skupiny. Súčinnosť pri kontrole
zabezpečoval Marcel Kundrát – príslušník MsP.
Právny rámec kontrolnej činnosti bol upravený v prílohe č. 1 tohto pokynu, ktorá obsahuje výňatky z príslušných
právnych predpisov upravujúcich kontrolnú činnosť.



Kontrolu predávajúcich vykonávali kontrolné skupiny nasledovne:
▫ 1. kontrolná skupina
- zábavné zariadenia (lunaparky, strelnice, kolotoče, varieté a pod.) vo štvrtok 25.8.2011 v čase od 15.00
hod. do 21.00 hod.
- reštauračné zariadenia v piatok 26.8.2011 a v sobotu 27.8.2011 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od
13.00 hod. do 18.00 hod.
▫ 2. kontrolná skupina
- spotrebný tovar v piatok 26.8.2011 a v sobotu 27.8.2011 v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod.
do 18.00 hod.



O výsledku kontroly boli poverení zamestnanci povinní vyhotoviť v dvoch rovnopisoch „Záznam o vykonaní
kontroly“, pričom jeden rovnopis po prerokovaní záznamu odovzdali vedúcemu kontrolovaného subjektu.
Celkovo bolo vykonaných : 1. kontrolná skupina .................................34 kontrol
2. kontrolná skupina .................................32 kontrol
CELKOM ................................................ 64 kontrol



V prípade zistenia nedostatkov boli uplatnené sankcie v 62 prípadoch, kde za tieto priestupky boli uložené pokuty
v celkovej výške 1 040 ,00 €.



B/ SPRIEVODNÉ AKCIE

B1/ KONTRAKTAČNO - PREDAJNÁ VÝSTAVA BARDKONTAKT 2011 - 19. ROČNÍK
Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Mestská športová hala, Ul. Mlynská 1, Bardejov
25. 8. – 28. 8. 2011 /štvrtok – nedeľa/
Slávnostné otvorenie 27. 8. 2009 o 9.00hod

Počet vystavovateľov
Z toho :

v sekciách : Stavebníctvo
Nábytok, bytové doplnky
Kozmetika drogéria
Fin. a poisťovacie služby
Obnova a rek. pamiatok
Spotrebný tovar

:

36

:
:
:
:
:
:

9
6
8
1
5
7

podľa krajín : Slovenská republika
Česká republika
Maďarská republika

:
:
:

33
2
1

Celková výstavná plocha
Organizátor a realizátor výstavy:
Ocenení vystavovatelia

:
:
:

Návštevnosť :

:

570 m2
Spiš - Wiev - Trading, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
Celkovo bolo ocenených 6 vystavovateľov za expozície na
výstave BARDKONTAKT 2011
cca 12 500 návštevníkov



B2/ VÝSTAVA AUTOMOBILOV - Autosalón
Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Parkovisko pred ŠH, Ul. Mlynská 1 v Bardejove
25. 8. – 27. 8. 2011 /štvrtok - sobota/

Počet vystavovateľov
Prezentované automobily

:
:

9 vystavovateľov, 13 značiek

Počet vystavovaných exponátov :
- osobné automobily
- úžitkové vozidlá

:
:
:

52
51
1

OPEL, TOYOTA, CHEVROLET, CITROEN, KIA, HYUNDAI, ŠKODA ,
SEAT, NISSAN, VOLVO, AUDI, VOLSWAGEN, FORD

- záhradné malotraktory

:

-

Výstavná plocha
Príjmy do rozpočtu mesta - poplatok za záber
verejného priestranstva

:
:

905 m2
5 675,25 €

B3/ ULIČKA REMESIEL

– prezentácia ľudovoumeleckých remesiel s ukážkami výroby

Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Radničné námestie - pred mestskou radnicou
25. 8. - 28. 8. 2011 /štvrtok - nedeľa/

Počet účastníkov
Výstavná plocha
Zameranie

:
:
:

70
480 m2
Drevené úžitkové predmety, keramika, drevené dekorácie,
šperky, drevené hračky, košikárstvo, rezbárstvo, remenárstvo
drôtené výrobky, košikárstvo, paličkovaná čipka, výšivkárstvo,
výroba sviečok z včelieho vosku, patchwork - batikované textílie,
výroba cukrárenských výrobkov....

Príjmy do rozpočtu mesta

:

870,00 €

B4/

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU K PROBLEMATIKE
MESTSKÝCH PAMIATKOVÝCH CENTIER BARDKONTAKT 2011 – 19. ROČNÍK

Miesto a termín konania

:

Termín konania
Začatie konferencie

:
:

Ukončenie konferencie

:

24.8.2011 o 14.00 hod.

Hlavné téma odbornej konferencie
Odborný garant
Organizačný garant
Prevzatie záštity

:
:
:
:

ZELEŇ A VODA V HISTORICKOM CENTRE MESTA
Ing.arch. Beáta Polomová, PhD, FA STU Bratislava
Mesto Bardejov
Pamiatkový úrad SR Bratislava
Združenie historických miest a obcí SR

Počet prednášajúcich
Počet účastníkov
Poplatok za účasť

:
:
:

33
73
265, 00 €

B5/

Zasadačka MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16,
Bardejov
23. 8 - 24. 8. 2011 / utorok - streda/
23. 8. od 8.00 hod. - prezentácia účastníkov
8.40 - 9.00 hod. - prijatie prednášateľov u primátora mesta
9.00 hod. - otvorenie konferencie
- prednášky

KULTÚRNY PROGRAM

Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Program jednotlivých dní
 Štvrtok 25.8.2011

:
:
:
:
:
:
:

Radničné námestie
25. 8. - 28. 8. 2011 /štvrtok – nedeľa/
13:00
13:30
14:00
14:30
16:00
16:30
18:00

SAMBROSA Raslavice
Súbor Sami sebe - Bardejov
Folklórny súbor Bikič Do - Srbsko
Folklórny súbor - TOPĽAN
Slávnostné otvorenie jarmoku
Ander z Košíc a hudobné DUO
Hudobná skupina NÁVRAT - Vranov n. Topľou

:
:
:

19:00 YELLLOWE - Bardejov
20:00 Divokej Bil (CZ) - rockový koncert
21:00 Nightwish revival - rockový koncert

 Piatok 26.8.2011

:
:
:
:
:

10:30
12:00
13:00
20:00
15:00

 Sobota 27.08.2011

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

10:00
11:00
14.00
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
20:00
21:00
22:30

 Nedeľa 28.08.2011

:
:
:

16:00 Prešovský salónny orchester - Béla Kéler
18:00 Igor Kucer - Con Tu Amor
12:00 ZUZANA SMATANOVÁ - koncert

B6/



Ženská folklórna skupina VOĽANKA z Volice
Folklórny súbor Raslavičan
KOROŠKI KVINTET –- Slovinsko / spevácky zbor /
Dychová hudba - Tvrdošanka
NATALY - s kapelou
LTT - BAND / Jonov /
Bluesový večer : OCTOPUS - Bardejov
GERO - JAZZ - jazzový koncert
ŠÁRKA - rockový koncert
KABÁT - revival SK
PROJEKT- Bardejov

VÝSTAVY, SPRIEVODNÉ AKCIE

Miesto a termín konania
Termín konania


Hudobná skupina ATLANTIK
KOROŠKI KVINTET / spevácky zbor / - Slovinsko
STRETNUTIE BOBROV - deti z letných táborov sa predstavujú
Hudobná skupina Helenine oči – Prešov
- 24:00 13.ročník rockového festivalu BARDROCK 2011

:
:

Radničné námestie
25. 8. – 28. 8. 2011 /štvrtok – nedeľa/

Okresná výstava ovocia a zeleniny záhradkárov okresu Bardejov - Kultúrne a turistické centrum – PSD Radničné
námestie č. 24
Odkazy – výber z maliarskej tvorby Rudolfa Rabatina - Výstavná sieň oddelenia kultúry, Radničné námestie 21

REKAPITULÁCIA

Príjmy do rozpočtu mesta
Rozdiel oproti roku 2010
Z toho : Bardejovský jarmok
Ulička remesiel
Výstava automobilov - Autosalón
Seminár Bardkontakt

:
:
:
:
:
:
:

2011

2010

83 025,00 €

72 125,28 €

+ 10 899,72 €
76 214,75 €
870,00 €
5 675,25 €
265, 00 €

67 830,33 €
500,00 €
3 564,95 €
230, 00 €

POZNATKY A SKÚSENOSTI Z 660. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 40. BARDEJOVSKÉHO
JARMOKU A NÁVRHY NA ZLEPŠENIE PRE ĎALŠÍ ROČNÍK.



Osvedčil sa časový posun otvorenia prevádzok, ktorý sa stretol s kladnou odozvou u predávajúcich ako
i návštevníkov bardejovského jarmoku
PREDAJNÉ ZARIADENIA :
ŠTVRTOK
25. 8. 2011
PIATOK
26. 8. 2011
SOBOTA
27. 8. 2011
NEDEĽA
28. 8. 2011

8.00
8.00
8.00
8.00

-

21.00 hod.
21.00 hod.
21.00 hod.
18.00 hod.

Ambulantný predaj občerstvenia v areáli jarmoku počas 660. ročníka historického a 40. 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
25. 8. 2011
8.00 - 23.00 hod.
PIATOK
26. 8. 2011
8.00 - 23.00 hod.
SOBOTA
27. 8. 2011
8.00 - 23.00 hod.
NEDEĽA
28. 8. 2011
8.00 - 23.00 hod.



Zverejnenie záväzných prihlášok, informácie pre predávajúcich, Organizačného poriadku na internete bolo
zabezpečené v zmysle schváleného Technicko-organizačného zabezpečenia 660. ročníka historického a 40.
ročníka novodobého Bardejovského jarmoku.



NÁVRHY PRE VYLEPŠENIE ĎALŠÍCH ROČNÍKOV:

▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫

Zlepšovať vybavenosť zariadení ( nákup nových predajných stánkov – pre rok 2012 cca o 3 - 4 ks) v Uličke
remesiel vzhľadom na rastúci záujem a návštevnosť.
Vzhľadom na prebiehajúce práce na rekonštrukcii chodníka Ul. Dlhý rad a tým v budúcnosti spojených
nárokov na plochy pri zabezpečení bardejovského jarmoku v doterajších parametroch bude potrebné rozšíriť
plochu bardejovského jarmoku o nové lokality, čo si vyžiada aj zásah do už zaužívaných štandardov v oblasti
statickej a dynamickej dopravy, kde navrhujeme rozšíriť priestor pre poriadanie bardejovského jarmoku o
ďalšiu časť Ul. Jiráskovej ( až po kruhovú križovatku Ul. Kpt. Nálepku – Ul. JIráskovu – Ul. Šiancovu ) a Ul
Komenského ( po križovatku Ul. Komenkého - Ul.Sv. Jakuba - Ul. Mlynská ), prípadne časť Ul. Rhodyho.
Zatraktívniť ponuku zábavných atrakcií o nové druhy zábavných zariadení na bardejovskom jarmoku.
Zabezpečiť vyššiu a odbornejšiu úroveň a prezentáciu výstavy BARDKONTAKT v ŠH.
V rámci propagácie jarmoku premyslieť systém vlajkovej výzdoby v meste, na hradbách, baštách a celom
fortifikačnom systéme v meste Bardejov, čo by bolo prínosom pre zvýšenie návštevnosti i celkového efektu
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.
Výdavky budú spresnené koncom mesiaca september, po úpravách rozpočtu. Tieto bude potrebné
prerokovať s vedúcimi oddelení, zabezpečujúcich organizáciu Bardejovského jarmoku a jeho sprievodných
akcií, nakoľko predbežne nebudú postačovať na krytie všetkých výdavkov spojených so zabezpečením
a priebehom predmetných akcií.

ZÁVER:

Na základe oficiálnych i neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné
hodnotiť tohtoročný 660. ročník historického a 40. ročník novodobého Bardejovského jarmoku a jeho sprievodné akcie
pozitívne a môžeme ho zaradiť medzi ďalšie tradične úspešné ročníky.
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. Tu je treba poznamenať, že pri deklarovaní zachovania nastavenej úrovne Bardejovského
jarmoku a jeho sprievodných akcií, na potrebu ďalšieho neznižovania už tak krátených výdavkov v posledných rokoch pre
tento cieľ.

Tento materiál obsahuje 6 strán bez príloh

