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VYHODNOTENIE
661. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 41. ROČNÍKA NOVODOBÉHO BARDEJOVSKÉHO JARMOKU
A 20. ROČNÍKA VÝSTAVY BARDKONTAKT 2012
___________________________________________________________________________________________________

A / BARDEJOVSKÝ JARMOK

Názov podujatia

: 661. ročník historického a 41. ročník novodobého Bardejovského jarmoku

Hlavný organizátor : Mesto Bardejov
Termín konania

: 23. 8. 2012 - 26. 8. 2012

Miesto konania

: Ul. Dlhý rad, časti ulíc Jiráskova, Partizánska, Komenského, 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 /

:
:
:
:

CELKOVÁ
z toho : -

:
:
:
:

11 280 m2
3 370 m2
1 660 m2
6 250 m2

:
:
:
:
:

83 550,00 €
47 863,00 €
25 342,00 €
10 345,00 €
954,00 €

ZABRATÁ PLOCHA
stánky so spotrebným tovarom, potraviny
stánky s občerstvením
zábavné zariadenia / Lunaparky, atrakcie /

PRÍJMY DO ROZPOČTU MESTA
z toho : - stánky so spotrebným tovarom, potraviny...
- stánky s občerstvením
- zábavné zariadenia / Lunaparky, atrakcie /
- storno poplatky v zmysle schváleného TOO 661. ročníka
historického a 41. Bardejovského jarmoku a Organizačného poriadku
bolo vrátených

§
§
§

§
§
§

594
524
70
12 skupín , 76 atrakcií

Príprava, priebeh zabezpečenia boli realizované v zmysle schváleného Technicko-organizačného
zabezpečenia 661. ročníka historického a 41. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku, schváleného
mestskou radou dňa 26. 01. 2012.
Informatívna správa o technicko-organizačnom zabezpečení 661. ročníka historického a 41. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku a 20. ročníka BARDKONTAKTKU 2012 bola predložená na rokovanie v porade primátora
mesta dňa 02. 7. 2012, na rokovanie mestskej rady 19.7.2012.
Termín uzávierky podávania prihlášok 661. ročníka historického a 41. 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. 2012 na termín do 08. 6. 2012 a termín úhrady z 31. 5. 2012 na termín 22. 6.
2012, termín uzávierky podávania prihlášok do Uličky remesiel bol do 05. 8. 2012. Vyexpedovaných bolo cca 700
prihlášok.
Organizačný poriadok 661.ročníka historického a 41. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku bol vypracovaný
v stanovenom termíne do 26. 01. 2012.
Komisiou pre umiestňovanie predajných zariadení a zábavných zariadení bol vypracovaný zastavovací plán s
umiestnením záujemcov o účasť na jarmoku v termíne do 20. 6. 2012.
Následne bola vykonaná expedícia oznámení o číselnom označení miesta na predaj, výšky účastníckeho poplatku
s termínom úhrady poplatku do 22. 6. 2012, 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 46, čo bolo oproti roku 2011 o 2-och viac .
Po termíne 08. 7. 2012 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 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 64 stánkov s
občerstvením.
Správcom komunikácie - Slovenskou správou ciest IVSC Košice cesty I/77 bol vydaný súhlas (List č.
2012/6372/10459 zo dňa 19. 3. 2012) pre konanie 661. ročníka historického a 41. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku. Organizácia dopravy počas konania 661. ročníka historického a 41. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku bola schválená dňa 29. 6. 2012 , č. ORPZ-BJ-ODII-154-0019/2012.
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. 9/2012/03519-002 zo dňa 01. 8. 2012 vydal Krajský úrad pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie povolenie na vykonanie úplnej uzávierky v dobe od 21. 8. 2012 od 09.00 hod. do 28. 8.
2012 do 9.00 hod.
Okresným dopravným inšpektorátom bola odsúhlasená dňa 29. 6. 2012 organizácia dopravy počas konania
Bardejovského jarmoku a Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Bardejov bolo určené
použitie dočasné dopravného značenia.
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 - 661.
ročníka historického a 41. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
Obvodný úrad - odbor živnostenský, Slovenská obchodná inšpekcia boli požiadaní o súčinnosť pri konaní akcie 661. ročníka historického a 41. ročníka novodobého Bardejovského jarmoku
Expedícia plagátov podľa zoznamu zaslaná 1 týždeň pred konaním jarmoku.
Zasadnutie organizačného výboru 661.ročníka historického a 41.ročníka novodobého Bardejovského jarmoku bolo
uskutočnené dňa 02.7.2012.
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. Aj 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. K zabezpečeniu úloh spojených s vykonávaním kontrolnej činnosti počas konania
Bardejovského jarmoku bola prednostom mestského úradu v Bardejove dňa 14.8. 2012 zvolaná porada, kde boli
bližšie spresnené oprávnenia a povinnosti členov kontrolných skupín, ktoré na základe poverenia primátora mesta
zabezpečovali realizáciu kontroly predávajúcich počas príležitostného trhu 661.ročníka historického a 41.ročníka
novodobého Bardejovského jarmoku.
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, boli listom číslo: 04477/2012-BJ zo dňa: 20. 8. 2012 primátorom mesta ako
štatutárnym zástupcom orgánu dozoru menovaní nasledovní zamestnanci Mesta Bardejov :
-

Daniela Dudinská
Mária Kimáková

-

Anna Jurkovová
Mgr. Elena Čopová

na vykonanie kontroly predávajúcich počas príležitostného výročného trhu „BARDEJOVSKÝ JARMOK“.
Súčinnosť pri vykonávaní kontroly zabezpečovali títo príslušníci Mestskej polície v Bardejove :
-

Vladimír Simko
Marcel Kundrát
Jozef Haluška
Milan Barbuľák
Jozef Mika

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,
používania elektronickej registračnej pokladnice,
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 23. 8. 2012 do 26. 8. 2012.
Dátum začatia kontroly
: 23. 8. 2012
§
§
§

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 : .................................................................... 42 kontrol.
V prípade zistenia nedostatkov boli uplatnené sankcie v 18 prípadoch, kde za tieto priestupky boli uložené pokuty
v celkovej výške 190,00 €.

B/ SPRIEVODNÉ AKCIE

B1/ KONTRAKTAČNO - PREDAJNÁ VÝSTAVA BARDKONTAKT 2012 - 20. ROČNÍK
Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Mestská športová hala, Ul. Mlynská 1, Bardejov
23. 8. – 26. 8. 2012 /štvrtok – nedeľa/
Slávnostné otvorenie 23. 8. 2012 o 10.00hod

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

:

43

:
:
:
:
:
:

24
5
3
2
5
4

:
:
:
:

40
1
1
1

Celková výstavná plocha
Organizátor a realizátor výstavy:
Ocenení vystavovatelia

:
:
:

Návštevnosť :

:

570 m2
Spiš - View - Trading, spol. s.r.o. Spišská Nová Ves
Celkovo bolo ocenených 7 vystavovateľov za expozície na
výstave BARDKONTAKT 2012
cca 12 800 návštevníkov

§

podľa krajín : Slovenská republika
Česká republika
Maďarská republika
Poľská republika

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

:
:

Parkovisko pred ŠH, Ul. Mlynská 1 v Bardejove
23. 8. – 25. 8. 2012 /štvrtok - sobota/

Počet vystavovateľov
Prezentované automobily

:
:

9 vystavovateľov, 13 značiek

Počet vystavovaných exponátov :
- osobné automobily
- úžitkové vozidlá
- záhradné malotraktory

:
:
:
:

49
49
-

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

:
:

913 m2
5 729,30 €

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

B3/ ULIČKA REMESIEL – prezentácia ľudovoumeleckých remesiel s ukážkami výroby
Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Radničné námestie - pred mestskou radnicou
23. 8. - 26. 8. 2012 /štvrtok - nedeľa/

Počet účastníkov
Výstavná plocha
Zameranie

:
:
:

81
580 m2
Drevené úžitkové predmety, keramika, drevené hračky,
vyrezávané obrazy, košikárstvo, korytárstvo, drôtené výrobky,
košikárstvo, mydlárstvo, výroba sviečok z včelieho vosku,
patchwork - batikované textílie, drevené dekorácie, šperky,
výrobky z kože, výrobky z ovčej vlny, maľovanie na skle, textílie,
vitráže,....

Príjmy do rozpočtu mesta

:

1 612,50 €

B4/

ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU K PROBLEMATIKE
MESTSKÝCH PAMIATKOVÝCH CENTIER BARDKONTAKT 2012 – 20. ROČNÍK

ROK 2012 JE 20-TYM VÝROČÍM VZNIKU ODBORNEJ CELOSLOVENSKEJ KONFERENCIE VŠEOBECNE ZAMERANEJ NA
PROBLEMATIKU MESTSKÝCH PAMIATKOVÝCH CENTIER. JE SPRIEVODNOU AKCIOU OBNOVENEJ TRADÍCIE MESTSKÝCH
TRHOV, PÔVODNE VEDENÁ AKO SEMINÁR. V SÚČASNOSTI KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU TVORÍ JEDNU Z
HLAVNÝCH CELOSLOVENSKÝCH AKTIVÍT V PAMIATKOVEJ OBLASTI.
HLAVNÁ TÉMA KONFERENCIE BARDKONTAKT 2012 JE URČENÁ SAMOSPRÁVAM MIEST A OBCÍ .

MIESTO A TERMÍN KONANIA

:

Zasadačka MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16,
Bardejov

ZAČATIE KONFERENCIE

:

21. 8.2012
Od 8.00 hod. - prezentácia účastníkov
8.45 - 9.15 hod. - Prijatie prednášajúcich a účastníkov odbornej
konferencie primátorom Mesta Bardejov v
zasadačke MsZ a ocenenie vybratých
účastníkov primátorom mesta
9.15 hod.
- otvorenie konferencie
- prednášky

EXKURZIA
Návšteva a obhliadka dreveného kostolíka v Hervartove
TERMÍN ukončenia

:
:

22. 8. 2012

HLAVNÁ TÉMA ODBORNEJ KONFERENCIE

:

KULTÚRNE DEDIČSTVO A SPOLOČNOSŤ

1. OKRUH

:

kultúrne dedičstvo a samospráva : pozitíva a negatíva
vyplývajúce pre samosprávu, skúsenosti zo správnej
a legislatívnej starostlivosti, odporúčania, kultúrne dedičstvo
z pohľadu samosprávy ako majiteľa: prínosy a bremená,
manažment plány vo väzbe na kultúrne dedičstvo, ÚPD,
finančné dotácie pre obnovu...

:

kultúrne dedičstvo a etika: vo všetkých etapách prípravy, obnovy
a užívania, pokuty...

:

kultúrne dedičstvo a metodika: aplikácia terajších metodík
a prístupov na významné pamiatky a územia, porovnania so
staršími postupmi alebo územné porovnania.

2. OKRUH

3. OKRUH
ZABEZPEČENÉ
PREVZATIE ZÁŠTITY

:
:

21. 8. 2012
- 14.00 hod

Združenie historických miest a obcí SR, so sídlom v Banskej
Štiavnici,
Pamiatkový úrad Bratislava.

:

Ing. arch. B. Polomová, PhD. - FA STU Bratislava

ORGANIZAČNÝ GARANT

:

PhDr. M. Poláková - Krajský pamiatkový úrad Prešov
Mesto Bardejov

POČET PREDNÁŠAJÚCICH
POČET ÚČASTNÍKOV
PRÍJMY ZA ÚČASTNÍCKY POPLATOK

:
:
:

37
83
189 €

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

B5/

KULTÚRNY PROGRAM

Miesto a termín konania
Termín konania
Program jednotlivých dní
4 Štvrtok 23 .8. 2012

: Radničné námestie
: 23. 8. - 26. 8. 2012 /štvrtok – nedeľa/

: 10:00 Otvorenie kontraktačno-predajnej výstavy BARDKONTAKT 2012
Športová hala
: 11:00 Otvorenie Okresnej výstavy ovocia a zeleniny záhradkárov
okresu Bardejov
Kultúrne a turistické centrum PSD Radničné námestie č. 2
: 12:00 Ľudová hudba BANKOVIČOVCI / Vranov nad Topľou
: 13:00 Sami sebe - folklórna skupina z Bardejova

:
:
:
:
:
:
:
:

14:30
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00

ŠČAMBA – humorná skupina z Košíc
Slávnostné otvorenie jarmoku za účasti prezidenta SR
Dychová hudba CHEMLON a jej mažoretky - Humenné
Maroš Bongo - Poviem Vám to piesňou hudobný program
Muzikál NA SKLE MAĽOVANÉ
ŠÁRKA hudobná skupina z Bardejova
BICH PROJEKT - rockový koncert
SMOLA A HRUŠKY - rockový koncert

4 Piatok 24. 8. 2012

:
:
:
:
:

10:00
11:00
12:00
13:00
15:00

Spevácka skupina SAMBROSA Raslavice
DFS Torička z Abrahamoviec
Vokálna skupina ZAPET - Slovinsko
Barborík a detičky z BOBORLANDU sa predstavujú
- 24:00 BARDROCK 2012 - 14.ročník rockového festivalu

4 Sobota 25. 8. 2012

:
:
:
:
:
:
:
:
:

11:30
12:30
14.00
15:00
16:00
17:30
19:00
20:30
22:00

FS RASLAVIČAN
Vokálna skupina ZAPET - Slovinsko
Pavelčákovci - hudobná formácia
LTT BAND – jazzová skupina z Bardejova
Rockový koncert - ATLANTÍDA - Prešov
GERGELY JAZZ - jazzový koncert - Maďarsko
Rockový koncert - KOMAJOTA
KATKA KOŠČOVÁ - koncert s prešovským Dixielandom
Monika Agrebi a skupina PROJEKT

4 Nedeľa 26.8.2012

:
:
:
:

14:00
16:00
17:30
19:00

Prešovský salónny orchester
Folklórny súbor TARKA
IGOR KUCER - CONTUAMOR koncert známeho operného speváka
Diabolské husle Berkyho Mrenicu

B6/

VÝSTAVY, SPRIEVODNÉ AKCIE

Miesto a termín konania
Termín konania

:
:

Radničné námestie
23. 8. – 26. 8. 2012 /štvrtok – nedeľa/

4 Okresná výstava ovocia a zeleniny záhradkárov okresu Bardejov - Kultúrne a turistické centrum - PSD Radničné
námestie č. 24
4 Strašidelná pivnica
- Poľsko-slovenský dom, Radničné námestie č.24, Bardejov
4 KOLERIČ BOŽIDAR
- Výstava - Výstavná sieň oddelenia kultúry, Radničné námestie č.21, Bardejov
4 Zraz motorkárov z PL - cca 500 účastníkov - 25. 8. 2012 11:30 - 13:30 hod - Ul. Jiráskova a parkovisko na Ul.
Jiráskova , časť Radničného námestia

REKAPITULÁCIA
Príjmy do rozpočtu mesta
Rozdiel oproti roku 2011
Z toho : Bardejovský jarmok
Ulička remesiel
Výstava automobilov - Autosalón
Seminár Bardkontakt

:
:
:
:
:
:
:

2012

2011

91 080,80 €

83 025,00 €

+ 8 055,80 €
83 550,00 €
1 612,50 €
5 729,30 €
189,00 €

76 214,75 €
870,00 €
5 675,25 €
265, 00 €

POZNATKY A SKÚSENOSTI Z 661. ROČNÍKA HISTORICKÉHO A 41. 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
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

23. 8. 2012
24. 8. 2012
25. 8. 2012
26. 8. 2012

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 661. ročníka historického a 41. 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
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

§
§

v

23. 8. 2012
24. 8. 2012
25. 8. 2012
26. 8. 2012

8.00
8.00
8.00
8.00

- 23.00 hod.
- 23.00 hod.
- 23.00 hod.
- 23.00 hod.

Zverejnenie záväzných prihlášok, informácie pre predávajúcich, Organizačného poriadku na internete bolo
zabezpečené v zmysle schváleného Technicko-organizačného zabezpečenia 661. ročníka historického a 41.
ročníka novodobého Bardejovského jarmoku.
Osvedčil sa systém kontrol počas príležitostného výročného trhu „BARDEJOVSKÝ JARMOK“, kde v tomto roku bol
zaznamenaný pokles priestupkov, ako aj výška uložených pokút.

NÁVRHY PRE VYLEPŠENIE ĎALŠÍCH ROČNÍKOV :

▫
▫

▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫

Zlepšovať vybavenosť zariadení ( nákup nových predajných stánkov – pre rok 2012 cca o 4 - 5 ks) v Uličke
remesiel vzhľadom na rastúci záujem a návštevnosť.
Rozšírenie priestoru pod historickou radnicou, prípadne zapojenie Ul. Poštová pre ULIČKU REMESIEL
Vzhľadom na ukončenie prác na rekonštrukcii chodníka Ul. Dlhý rad a tým v budúcnosti spojených nárokov
na plochy pri zabezpečení bardejovského jarmoku v doterajších parametroch navrhujeme 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.
Hviezdoslavova, Ul. Miškovského a 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 navrhujeme 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.
Pokračovať v nastavenom systéme kontrol počas príležitostného výročného trhu „BARDEJOVSKÝ JARMOK“

ZÁVER:

Na základe oficiálnych i neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu, úroveň, ako aj samotný priebeh, je možné
hodnotiť tohtoročný 661. ročník historického a 41. ročník novodobého Bardejovského jarmoku a jeho sprievodné akcie
pozitívne a môžeme ho zaradiť medzi ďalšie tradične úspešné ročníky. Osobitne chceme vyzdvihnúť :
4 Úroveň a účasť na jubilejnom 20. ročníku Odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou k problematike mestských
pamiatkových centier BARDKONTAKT 2012
4 Uličku remesiel
4 Účasť a kladný ohlas Zrazu motorkárov z PL na 661. ročníku historického a 41. ročníku novodobého Bardejovského
jarmoku
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 ďalšieho neznižovania už tak krátených výdavkov v posledných rokoch pre tento cieľ.

Tento materiál obsahuje 9 strán bez príloh

