Vyhodnotenie 656. ročníka historického a 36. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku a 15.ročníka Bardkontaktku.

Termín konania : 24. – 26.8.2007.
Usporiadateľ: Mesto Bardejov.
Miesto konania: Ul. Dlhý rad, Nám. SNP, Radničné námestie, ulice Kellerova a
Štefánikova.
Zabraná plocha:
Stánky spotrebný tovar, potraviny 3 500 m2,
Stánky s občerstvením: 700 m2
Lunaparky: 2 800 m2
Stánky spolu: 419, z toho stánky s občerstvením 25.
- Postupovalo sa v zmysle schválených TOO zabezpečenie 36.ročníka Bardejovského jarmoku.
- Informatívna správa o technicko-organizačnom zabezpečení 36.ročníka Bardejovského
jarmoku a 15.ročníka Bardkontaktu bola predložená na rokovanie mestskej rady 22.2.2007.
- Termín uzávierky prihlášok bol do 30.3.2007. -Vyexpedovaných bolo cca 700 prihlášok.
- Organizačný poriadok 36.ročníka Bardejovského jarmoku bol vypracovaný v stanovenom
termíne do 15.3.2007.
- Komisiou pre umiestňovanie predajných zariadení a zábavných zariadení bol vypracovaný
zastavovací plán a umiestnení záujemcovia o účasť na jarmoku v termíne do 13.4.2007.
- Následne bola vykonaná expedícia oznámení o číselnom označení miesta na predaj, výšky
účastníckeho poplatku s termínom úhrady poplatku do 15.5.2007.
- Po 15.5.2007 bola 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 102.
- Po termíne 15.5.2007 boli na nezaplatené miesta komisiou pre umiestňovanie predajných
zariadení a zábavných zariadení umiestnení ďalší záujemcovia, zaslané oznámenie 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 419
stánkov. Z toho 25 stánkov s občerstvením.

- 2 -Bolo vyžiadané stanovisko správcu cesty 1/77- Slovenská správa ciest – IVSC Košice a
stanovisko dopravcu SAD a.s. Prešov k presmerovaniu autobusových liniek MHD. Po obdržaní
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. 2007/01090-02 vydal Krajský úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie povolenie na vykonanie úplnej uzávierky v dobe od 22.8.2006
od 16.00 hod. do 27.8.2007 do 8.00 hod. Okresným dopravným inšpektorátom bola odsúhlasená
organizácia dopravy počas konania Bardejovského jarmoku a Obvodným úradom pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie Bardejov bolo určené použitie dopravného značenia na ceste III
/545 26. Po obdržaní stanovísk správcov ciest I/77 a II/545 k umiestneniu pásových hesiel boli
požiadané príslušné cestné správne orgány o vydanie povolení na zvláštne užívanie – umiestnenie
pásových hesiel nad jazdným profilom týchto ciest.
-V mesiaci júl boli zaslané žiadosti Regionálnej veterinárnej správe Bardejov, Okr. riaditeľstvu
hasičského a záchranného zboru, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bardejov o
vydanie stanovísk v zmysle právnych predpisov ku konaniu akcie – 36. Bardejovský jarmok.
-Obvodný úrad- odbor živnostenský, Slovenská obchodná inšpekcia boli požiadaný o súčinnosť
pri konaní akcie – 36. Bardejovský jarmok.
-Expedícia plagátov podľa zoznamu zaslaná 1 týždeň pred konaním jarmoku.
-Organizačný výbor 36. Bardejovského jarmoku sa zišiel 2x.
-Oproti predchádzajúcim rokom boli povolenia k účasti na jarmoku 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 konal v
športovej hale. Toto miesto k vydávaniu povolení a výberu poplatkov bolo vyhovujúce.
-Oproti predchádzajúcim obdobiam boli záväzné prihlášky, informácie pre predávajúcich i
Organizačný poriadok jarmoku zverejnené na internetu.
-V príprave jarmoku i samotnej realizácii sa tohto roku nevyskytli žiadne závažnejšie
nedostatky.
- Príjmy do rozpočtu mesta – poplatok za záber verejného priestranstva / stánky so spotrebným
tovarom, stánky s občerstvením, zábavné zariadenia/ predstavujú sumu 1.375.925 Sk.
-Z dôvodov v zmysle schválených TOO 36. Bardejovského jarmoku a Organizačného poriadku
- storno poplatky bolo vrátených 12.700.- Sk.
Poznatky a skúsenosti z 656.ročníka historického a 36. ročníka novodobého Bardejovského
jarmoku:
- Osvedčil sa časový posun – Správa do rady TOO zabezpečenie jarmoku v mesiaci február a
uzávierka na podávanie prihlášok do konca marca.

- 3 -Zverejnenie záväzných prihlášok, informácie pre predávajúcich, Organizačného poriadku na
internete .

Sprievodné akcie:
Kultúrny program:
Termín: 24.8. – 26.8.2007
Miesto konania: Radničné námestie
Zameranie:
folklórne, dychové hudby, country, Big-Band a iné žánre zo Slovenka, Poľska, Slovinska Česka,
Ruska, Ukrajiny, Bobríčatá, ZUŠ M.Vileca Bardejov, ľudová rozprávačka Araňa, Nočné
premietanie filmov v amfiteátri. Program sa konal 3 dni, vrátane nedele čo malo kladnú odozvu
u návštevníkov jarmoku. Program bol pestrý a orientovaný pre všetky vekové kategórie.
Výstavy: Výstava záhradkárskych výpestkov – Poľsko-slovenský dom na Radničnom námestí č.
24, Bigľajzy a výšivky- výstavná miestnosť na Radničnom námestí č. 21, vrátane stabilných
výstav v správe Šarišského múzea.
Odborný seminár: 15. ročník „ Problematika mestských pamiatkových centier“.
Termín konania: 22.- 23.8.2007
Miesto konania: Zasadačka MsZ Bardejov, Radničné námestie č. 16, Bardejov
Hlavná téma seminára: Kultúrne a historické dedičstvo Vyšegradských krajín v procese
realizácie aktivít na záchranu a reštaurovanie ojedinelých hodnôt z minulosti.
Počet prednášajúcich: 18
z toho aj prednášajúci zo zahraničia, z miest Krakov – Poľská republika, Budapešť- Maďarská
republika, Kaštela – Chorvátsko, Tábor- Česká republika.
Počet účastníkov: 64
Poplatok za účasť: 9. 000.- Sk
Výstava Bardkontakt 2007:
Termín konania: 24.8.2007 – 26.8.2007
Miesto konania: Mestská športová hala, Ul. Mlynská, Bardejov
Zameranie výstavy:
Kontraktačno – predajná výstava stavebníctva a bývania s odborným zameraním na obnovu a
rekonštrukciu pamiatok.
Počet vystavovateľov: 38
Výstavná plocha : cca 400 m2 – interiér, cca 50 m2 exteriér.

- 4 Organizátor a realizátor výstavy: Spiš-Wiev-Trading, spol. s r.o. Spišská Nová Ves
Návštevnosť: cca 11 000 návštevníkov.
Ulička remesiel:
Termín konania: 24.8. – 26.8.2007
Miesto konania: Námestie SNP Bardejov
Zameranie:
keramika, výrobky z dreva, drôtené výrobky, výroba prútených výrobkov, tkané koberce,
strieborné šperky, rezbárstvo, umelecký bytový textil, maľba na sklo, výroba cukrárenských
výrobkov, výrobky zo šúpolia, vypaľovanie do dreva, a pod.
Výstavná plocha: cca 300 m2
Počet účastníkov: 37
Poplatok za prenájom stánkov a ver. priestranstva 14.830.- Sk
Autosalón 2006
Termín konania: 24.8 – 26.8.2007
Miesto konania: Verejné priestranstvo – asfaltová plocha pred športovou halou, Ul. Mlynská,
Bardejov .
Zameranie: Výstava a predaj osobných a úžitkových motorových vozidiel, motocyklov
a záhradnej techniky.
Počet vystavovateľov a predajcov : 9
Výstavná plocha: 960 m2 – exteriér.
Usporiadateľ: Mesto Bardejov
Návštevnosť: cca 17 000 návštevníkov.
Poplatok za záber verejného priestranstva: 114 000.- Sk
Návrhy pre vylepšenie ďalších ročníkov.
1./ Napojenie prípojok vody ku stánkom s občerstvením realizovať a zabezpečiť už 1 deň pred
zahájením jarmoku.
2./ Hľadať možnosti na zvýšenie plôch pre umiestnenie zábavných zariadení a atrakcií –
lunaparkov z hľadiska vysokého záujmu prevádzkovateľov.
3./ V tejto súvislosti adekvátne v závislosti na cenové relácie na lístky respondentov jednotlivých
zábavných atrakcií a na druhu inovačných zábavných zariadení úmerne zvýšiť cenu poplatkov
za záber verejného priestranstva.
4./ Pri predkladaní podkladov oprávňujúcich na prevádzkovanie zábavných zariadení
/živnostenské oprávnenie, výpis z obch. registra/, pred vydaním povolenia k účasti na
Bardejovskom jarmoku, bezpodmienečne predložiť zo strany prevádzkovateľa aj atestyosvedčenia o technickej spôsobilosti / revízie zariadení/ príslušného zariadenia v súlade
s právnymi predpismi. Bez predloženia tohto pokladu , z hľadiska bezpečnosti, nepovoliť
účasť na Bardejovskom jarmoku.
5./ Bezpodmienečne pri prevádzkovaní zábavných zariadení zabezpečiť dodržiavanie ustanovení
VZN mesta o verejnom poriadku č. 54/2004, najmä dodržiavanie nočného kľudu po 22.00
hod. a poriadku v okolí príslušného zábavného zariadenia / týka sa to najmä na Ul. Dlhý rad/.
6./ Na základe požiadaviek návštevníkov zabezpečiť umiestnenie stánkov s občerstvením, nealko,

- 5 cukrová vata a podobne pre deti v lokalite umiestnených zábavných zariadení.
7./ Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o najmasovejšie kultúrno spoločenské podujatie v meste
Bardejov zvážiť možnosť:
a/ predĺženia prevádzkovej doby stánkov s podávaním jedál a občerstvením, za podmienky
dodržania podmienok VZN č. 54/2004 o verejnom poriadku do 24.00 hod., pri zabezpečení
príslušnej kontroly zo strany MPO,
b/ otvorenie jarmoku situovať do priestoru Radničného námestia s tým, že otvárací ceremoniál
realizovať stabilne o 12.00 hod.
c/ pre potreby propagácie vypracovať a zabezpečiť výrobu oficiálneho loga Bardejovského
jarmoku, ktorý by sa používal pri propagácii, realizácii vo všetkých médiach a vyrobiť
oficiálnu pečiatku na pozvánky a iné tlačové materiály.
d/ v rámci propagácie jarmoku premyslieť systém vlajkovej výzdoby na hradbách, baštách
a celom fortifikačnom systéme v meste Bardejov, čo by bolo prínosom pre zvýšenie
návštevnosti i celkového efektu jarmoku.
e/ v súvislosti a nadväznosti na historické jarmoky a zabezpečenie realizácie premyslieť systém
oficiálneho stánku „Bardejovského jarmoku v príslušnej historickej lokalite, v ktorom by bola
možnosť podania špecialít Bardejova a regiónu / lokše, husacina, mačanka, medovníky, víno/
a s obsluhou v dobových krojoch. Tento by mal zároveň slúžiť aj na aktivity spojené s
„partnerskými mestami mesta Bardejov“ a pod.
f/ v rámci propagácie navrhujeme vydávanie špeciálneho vydania“ Jarmočné noviny“, ktoré budú
informačne dokumentovať celé dianie okolo celého jarmoku,
g/ hľadať formu a realizáciu zvýšenia účinnosti propagácie Bardejovského jarmoku, ako jedného
z najväčších na Slovensku, nielen v Bardejove, regióne ale v rámci celého Slovenska
a susediacich krajín,
h/ na Radničné námestie umiestniť Uličku remesiel tak, ako to bolo pred reanimáciou, pričom
zvážiť umiestnenie tribúny pre otvorenie a kultúrny program na opačnej strane námestia / pri
lipách/,
i/ hľadať spôsoby a formy na zlepšenie čistoty a poriadku v priebehu jarmoku najmä systému
pravidelného spôsobu likvidácie nahromadeného odpadu pri stánkoch s občerstvením a pod.
8./ Opätovne v nadväznosti na riešenie letných terás riešiť umiestnenie predajných stánkov vo
väčšom rozsahu na Radničné námestie.
9./ Predávajúcim so zníženou pracovnou schopnosťou / držitelia preukazu ZŤP/ znížiť poplatok
za účasť na jarmoku o 50 %.
10./Záujemcom o predaj na jarmoku, ktorí budú predávať tovar v najlukratívnejších zónach /
Dlhý rad, Mlynská, Jiráskova/ zvýšiť základný poplatok o 10 %.
11./ Záujemcom o predaj na jarmoku, ktorí budú umiestnení na tzv. „poslednú chvíľu“ mimo
umiestnenia náhradníkov podľa podmienok TOO jarmoku zvýšiť poplatok formou
tzv.“expresného umiestnenia“ o 20 – 25%.

- 6 Z á v e r:
Na základe oficiálnych i neoficiálnych reakcií na organizáciu, realizáciu a úroveň 656. ročníka
historického a 36.novodobého Bardejovského jarmoku a 15.ročníka Bardkontaktu 2007, je možné
konštatovať, že tento jarmok bol hodnotený ako jeden z najlepších. Je teda na nás, aby tento
nepísaný záväzok a výstup bol motivačným odrazovým mostíkom pre prípravu a realizáciu
najbližších a ďalších ročníkov.
Sme presvedčení, že navrhované opatrenia pre zlepšenie činnosti a ich aspoň čiastočná
realizácia prispeje k dosiahnutiu požadovaného a očakávaného cieľa smerujúceho k spokojnosti
návštevníkov a v neposlednom rade aj v oblasti príjmov do rozpočtu mesta.

