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Komunitné nadácie rastú zo svojej komunity a súèasne existujú pre òu. 
Odráža sa v nich to èo ich komunity prežili, skúsili a aj to, èo ich trápi.
 
     V KNBJ si uvedomujeme, že kvalita života našej komunity sa odvíja 
od kvality medzi¾udských vz�ahov, od toho, ako spolu dokážu ¾udia 
v nej komunikova�, h¾ada� a zdie¾a� spoloèné hodnoty, rešpektova� 
svoje odlišnosti a nies� svoj podiel na spoloènej zodpovednosti.
 
      Svojimi aktivitami sme sa v nadácii aj v roku 2006 snažili aktívne 
naèúva� potrebám komunity a najmä prostredníctvom grantových 
programov podporova� aktívnych obyvate¾ov mesta v ich zmysluplných 
aktivitách skvalitòujúcich a obohacujúcich život v našom meste.
Svoj diel zodpovednosti na verejnom dianí v bardejovskej komunite 
sa v minulom roku podujalo prevzia� vyše 30 neziskových organizácii 
a neformálnych skupín obèanov prostredníctvom 43 podporených 
projektov v celkovej sume udelených grantov 499 870 Sk.

     V roku 2006 sme úspešne pokraèovali v realizácii 2. roèníka 
programu Èistý Bardejov, ktorým chceme prispieva� k implementácii 
Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a 
napomáha� tak napåòa� zámery samosprávy aktivizáciou obyvate¾ov 
mesta v prospech skvalitòovania životného prostredia.

    Všetky uskutoènené doterajšie i budúce aktivity by nebolo možné 
uskutoèòova� bez darcov a podporovate¾ov KNBJ. Našou èinnos�ou 
a transparentným používaním týchto darov sa trvalo usilujeme o dôveru 
každého darcu i celej komunity. 

    V mene Komunitnej nadácie Bardejov ïakujem všetkým ¾uïom, ktorí 
akýmko¾vek spôsobom pomáhali chráni� a  zlepšova� život okolo nás.

                                                                                                        
Ing. Jozef Jarina                                                                                                        
Správca nadácie

Community foundations grow from their communities and, at the same 
time, exist for these communities. They reflect the lives of these 
communities, their experiences, their concerns.

We, the people of the Bardejov Community Foundation, realize that the 
quality of life in our community depends on the quality of interpersonal 
relationships, how the people within the community communicate, seek 
for and share common values, respect the differences, and bear their 
share of the common responsibility.
    
Via the Foundation's activities in 2006, we tried to actively listen to the 
needs in the community, and, particularly via grant programs, to 
support active Bardejov citizens in their meaningful initiatives which 
improve and enrich the life in our town.   

The responsibility of participation in public affairs in the Bardejov 
community was shared by over 30 not-for-profit organizations and 
informal groups who carried out 43 projects funded with the total 
amount of 499 870 Slovak crowns.  

In 2006, the Foundation continued in the successful implementation of 
the 2nd year of the Clean Bardejov Program. The Program is our 
contribution to the implementation of the Strategic plan of the 
economic and social development of Bardejov. Also, its purpose is to 
help to meet the intentions of the local government to mobilize the 
Bardejov community at large for the benefit of improvements of the 
local living environment. 

Each and every activity conducted at present or in the future would be 
impossible without donors and supporters of KNBJ. Our programs and 
transparent use of their donations serve as a tool to build their and the 
whole community's permanent trust.

On behalf of the Bardejov Community Foundation, I want to thank all 
those who have helped us, in any way, to protect and improve the 
world around us.      

                                                                                                        
Ing. Jozef Jarina                                                                                                
Executive Director/ CEO

KOMUNIKÁCIA A KOMUNITACOMMUNICATION AND COMMUNITY



43

 OBSAH  VÝROÈNEJ SPRÁVY          TABLE OF CONTENS

    Správna rada KNBJ na svojich 13 zasadaniach v roku 2006 
rozhodovala o napåòaní poslania nadácie.

    Väèšina èlenov Správnej rady je aktívnym èinite¾om v komunite 
a poèas roka sa podie¾ali aj na propagácii poslania KNBJ a na rozvoji 
miestnej filantropie, resp. sami sú opakovanými darcami KNBJ.
Vo februári 2006 si èlenovia správnej rady skvalitòovali svoje zruènosti
v oblasti fundraisingu a marketingu na dvojdòovom stretnutí s 
odborným lektorom.    

     Výstupom uvedeného pracovného stretnutia bol vypracovaný 
Fundraisingový a mediálny plán aktivít KNBJ na rok 2006.

    Èlenovia správnej rady zaviedli v predchádzajúcom roku 
pozoruhodnú tradíciu  stretávanie sa s darcami nadácie, na ktorých 
sa vzájomne spoznávajú a informujú darcov o použití ich darov 
v prospech zlepšovania života bardejovskej komunity.

The Board of Directors assembled at 13 meetings in 2006, and made 
decisions in compliance with the Foundation's mission.

Most of the Board Directors are active citizens of the local community, 
and during the year they participated in building and promoting the 
mission of the Foundation, and in developing local giving- they belong 
to the Foundation's regular donors.

In February 2006, the Board of Directors had an opportunity to improve 
their fundraising and marketing skills at a two-day training workshop 
facilitated by an expert trainer.
The outcome of the training was an elaborate Fundraising and media 
plan for the year of 2006.

This year, the Board Directors introduced quite an outstanding activity- 
regular meetings with the Foundation's donors at which they build their 
relationships with the donors and inform the donors on how their 
donations were used for the benefit of improvements of the local 
community.   
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GRANTOVÉ  PROGRAMY KNBJ 
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V roku 2006 KNBJ podporila 43 projektov z predložených 54 v celkovej 
sume 499.870,-. Projekty, ktoré Komunitná nadácia Bardejov podporuje, 
musia spåòa� viacero kritérií. Medzi najdôležitejšie patria dobrovo¾nícky 
charakter realizácie projektu, jeho verejný prospech pre komunitu a 
spolufinancovanie zo strany žiadate¾a.
    Podporené projekty sú priebežne monitorované pracovníkmi nadácie, 
buï priamo na realizovaných aktivitách alebo prostredníctvom stretnutí 
a konzultácií s realizátormi projektov. Po ukonèení projektov sú 
príjemcovia grantov povinní predloži� do kancelárie KNBJ závereènú 
správu o realizácii projektu spolu s jeho vyúètovaním.

    V roku 2006 KNBJ otvorila nasledovné štyri grantové programy:

1. Èistý Bardejov (Obèania mestu)
    Cie¾om programu je podpora akýchko¾vek obèianskych aktivít, ktoré 
budú zamerané na skvalitnenie životného priestoru v mieste bydliska, 
verejných priestranstiev a taktiež v okolí objektov organizácií. Žiadate¾ 
môže získa� grant do výšky 15.000,- Sk, prièom vzh¾adom na systém 
pomerného financovania projektov prispieva 10 % priamych finanèných 
nákladov a 20 % nefinanèných nákladov z rozpoètu projektu.

2. Deti a mládež
    Tento program je zameraný na aktívne a tvorivé využívanie vo¾ného 
èasu detí a mládeže. Plánujeme podporova� klubovú, krúžkovú èinnos� 
a to hlavne v smere priamej práce s touto skupinou, prièom dôraz 
budeme klás� na podnecovanie tvorivosti, prehlbovania tolerancie 
a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška grantu je 
10.000,- Sk a vlastné vklady žiadate¾a predstavujú minimálne 50 % 
rozpoètu projektu. 

3. Rýchle granty
    Úèelom programu je podpora obèianskych, kultúrnych 
a spoloèenských aktivít, ktoré si svojou povahou vyžadujú operatívne 

     In 2006, KNBJ supported 43 projects out of 54 submitted in a total 
amount of 499.870 Slovak Crowns. Projects supported by the 
Foundation must meet several criteria: the most important are 
voluntary character of a project, its public benefit for the whole 
community, and financial matching on the part of a grant seeker.

     Supported projects are monitored on a regular basis by the KNBJ 
staff or the Board of Directors- either via attendance at supported 
events or meetings and consultations with project implementators. 
After the projects have been carried out, the grantees are required to 
submit projects' final reports along with their financial reports.

In 2006, KNBJ opened the following four grant programs:

1. Clean Bardejov (Citizens for the Town)
      The purpose of the Program is to support any citizens' activities 
directed at improvements of living environment in housing areas, public 
areas as well as areas adjacent to office buildings. The maximum grant 
is 15 000 Sk. The financial matching principle requests the grant seeker 
to provide 10% of direct financial costs and 20% non-financial costs of 
the project's budget.

2. Children and Youth
      The Program focuses on active and creative leisure time activities of 
children and youth. We plan to support club activities and interests' 
circles, especially in the field of direct work with these age groups while 
the work is focused on nurturing creativity, tolerance and education 
towards democratic values. The maximum grant is 10 000 Sk, and co-
financing of a grant seeker is 50% of the project's budget.

3. Quick Grants
      The purpose of the Program is to support civic cultural and social 
events which, due to their character, call for flexible financial sources or 

finanèné zdroje, prípadne rýchlu možnos� podpory. Podpora jedného 
projektu je limitovaná finanènou èiastkou max. 10.000,- Sk, prièom 
jednej organizácii môže by� poskytnutý grant najviac raz za dva roky. 
Požadovaná spoluúèas� je minimálne 50% z rozpoètu projektu. 
Predkladanie projektov je priebežné, najneskôr 2 týždne pred 
realizáciou projektu.

4. Oživme Radnièné námestie
     Program  vychádza z miestneho obèianskeho prieskumu 
a Strategického plánu ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta. Ponúka 
finanènú podporu pri organizovaní aktivít rozmanitého charakteru 
v centre mesta.
    Maximálna výška grantu je 10 000.-Sk. Spolufinancovanie žiadate¾om 
je minimálne vo výške 50% rozpoètu projektu.

quick financial support.  The maximum grant is 10 000 Sk and any 
organization may receive only one Quick Grant in a two-year period. 
The matching of a grant seekers is no less than 50%  of the project's 
budget. Projects are accepted on an ongoing basis; however, no later 
than two weeks before their implementation. 

4. Let's cheer up Radnièné námestie- Town Hall Square
The Program stems from a local public survey and the Strategic plan of 
the economic and social development of Bardejov. It offers financial 
support to carry out different activities in the center of the town. The 
maximum amount of grant is 10 000 Slovak crowns. The matching of a 
grant seekers is no less than 50%  of the project's budget   
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Program Deti a mládež I.kolo

Program Èistý Bardejov I. kolo

Projekt è.: 1/1/2006 DaM
Žiadate¾: Mgr. Michal Šima
Keïže klasickou formou výuèby sa nepodarilo dosiahnu� vždy najlepšie výsledky a navyše 
ani sa nechcelo nahrádza� klasické vyuèovanie, v tomto projekte išlo o výuèbu histórie 
Bardejova kombinovanou formou, kde klasické vyuèovanie bolo dopåòané dramatickou 
výchovou. Deti absolvovali prechádzky po meste Bardejov, kde im bola vysvet¾ovaná 
história mesta a formou inscenácie im bola predstavená èas�, epizóda z urèitého obdobia 
dejín Bardejova.

Projekt è:: 2/1/2006 DaM
Žiadate¾: Šachový klub Katolícky kruh Bardejov
Projekt bol zameraný na využitie vo¾ného èasu na pravidelné týždenné stretnutia, tréningy, 
turnaje v šachu žiakov stredných, základných a materských škôl v Bardejove a zapojenie 
žiakov do celoslovenskej sú�aže prostredníctvom interaktívneho vyuèovania šachu na 
internete. Umožnil talentovanej mládeži rozvíja� svoje schopnosti.

Projekt è.: 3/1/2006 DaM
Žiadate¾: Bábkové divadlo ANAMENA
Cie¾om bolo výchovne vplýva� prostredníctvom divadla na èo najväèší poèet detských 
divákov. Nauèi� deti ako sa majú správa� na ulici a na cestách, v dopravných prostriedkoch, 
ako si chráni� zdravie atï.

Projekt è.: 4/1/2006 DaM
Žiadate¾: OZ Centrum tanca a vo¾noèasových aktivít
De�om sa dala možnos� realizova� a prezentova� pred väèším publikom, èím sa zvýšilo ich 
sebavedomie a vystupovanie, podporila sa ich tvorivos�, tolerantnos�. Prostredníctvom 
predstavenia „Cirkus Bambino“ ukázali svojim rovesníkom, ako príjemne a zmysluplne sa dá 
trávi� vo¾ný èas, oslovili nových záujemcov o tanec, hudbu, výtvarné umenie a umelecký 
prednes. Svojim vystúpením prispeli k oživeniu kultúry v meste, ukázali širokej verejnosti 
výsledky ich celoroènej práce.

Projekt è.: 5/1/2006 DaM
Žiadate¾: Dobrovo¾ná požiarna ochrana  Okresný výbor Bardejov
Hlavným poslaním DPO je vies� deti a mládež k pohybovej a športovej èinnosti, k získavaniu 
zruèností a záujmu o dobrovo¾nú požiarnu ochranu, ktorá sa podie¾a na záchrane života. 
Prínosom projektu bola Hra Plameò urèená pre deti vo veku 8  16 rokov, ktorou boli deti 
vedené k správnym návykom ochrany pred požiarmi, k získavaniu zruènosti a športovej 
èinnosti v kolektíve, k správnemu a úèelnému využívaniu vo¾ného èasu, ktorý deti vyplnili 
zapojením sa do výtvarnej sú�aže, výletmi do prírody, turistickou èinnos�ou a podobne.

Projekt è.: 6/1/2006 DaM
Žiadate¾: Základná umelecká škola M. Vileca
Cie¾om projektu je rozširovanie poznatkov a vedomostí žiakov o meste Bardejov, histórii a 
architektonických skvostoch. Spoznávanie flóry a fauny Beskýd, zlepšovanie a rozvíjanie 
zruèností v kreatívnych èinnostiach žiakov.

Projekt è.: 7/1/2006 DaM
Žiadate¾: Obèianske združenie Mládež 21.storoèia 
Cie¾om projektu „Mladí, zapojme sa!“ bolo zistenie stavu študentských rád na stredných 
školách v Bardejove a následne založenie študentského parlamentu. Jednotliví èlenovia 
Študentského parlamentu budú zastupova� študentov bardejovských stredných škôl vo 
vz�ahu k orgánom mesta a budú sa snaži� uspokoji� potreby mladých v Bardejove. 

Projekt è.: 8/1/2006 DaM
Žiadate¾: OZ Tília  Bardejovský taneèný klub
Cie¾om projektu bolo pripravi� výchovný koncert pre žiakov základných, stredných škôl a 
pre širokú verejnos� na skladby skupiny ABBA.

Projekt è.: 1/1/2006 ÈB

Žiadate¾: Dušan Marinko
Projekt „Bez psích exkrementov za krajší Bardejov“ bol zameraný na skvalitnenie životného 
prostredia v meste, predovšetkým v okolí detských ihrísk a verejných priestranstiev. Úèelom 
bolo odstránenie psích exkrementov z verejných priestranstiev prostredníctvom zhotovenia 
troch zariadení na venèenie psov.

Projekt è. 2/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Materská škola, Gorkého 13, Bardejov
Cie¾om projektu bolo upravi� vonkajší priestor MŠ a zlepši� tak celkový vzh¾ad verejného 
priestranstva.

Projekt è.: 3/1/2006 ÈB
Žiadate¾: OZ Centrum tanca a vo¾noèasových aktivít
Skvalitnenie životného prostredia okolo taneèného centra KESEL. Budova sa nachádza na 
mestskom pozemku, ktorý bol cca 15 rokov skládkou a smetiskom tuhého komunálneho 
odpadu. Taneèné centrum KESEL navštevujú stovky detí, mladých a dospelých z celého 
Bardejova preto sa  èlenovia OZ rozhodli  vyèisti�, upravi� a vysadi� zeleò a skultúrni� tak 
vstup do školy.

Projekt è.: 4/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Základná škola Wolkerova, Bardejov
Projekt „V zdravom tele zdravý duch II.“ bol zrealizovaný za úèelom zve¾adi� životné 
prostredie školy, chráni� prírodu a stara� sa o òu. V zdravom prostredí posilòova� zdravie, 
rozvíja� pohybové schopnosti a telesnú zdatnos� detí a mládeže.

Projekt è.: 5/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Materská škola na Nám. arm. g. L. Svobodu Bardejov
Cie¾om projektu je skvalitnenie podmienok života detí a všetkých ¾udí na sídlisku Vinbarg 
prostredníctvom výstavby besiedky v areáli školského dvora Materskej školy a výsadbou 
zelene v areáli školského dvora.

Projekt è.: 6/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Stredné odborné uèilište strojárske Juraja Henischa
Skrášlenie a zve¾adenie areálu školy, ktorý je v blízkosti železniènej stanice a významnej 
križovatky v blízkosti historického centra mesta. Okolie školy je „vstupnou bránou mesta pre 
návštevníkov Bardejova a jeho skrášlením a zve¾adením  sa prispelo ku skvalitneniu a 
estetizácii životného prostredia. 

Projekt è.: 7/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Okresná rada Matice slovenskej v Bardejove
Pomocou projektu sa skrášlilo prostredie v miniamfiteátri a celom okolí Cyrilometodského 
pamätníka, ktorý Matica slovenská postavila v roku 1996 a pre nedostatok finanèných 
prostriedkov úplne nedokonèila. Pre obèanov, turistov a mládež, ktorí navštevujú CM 
pamätník sa zrealizovala aj rozh¾adòa s výkonným ïalekoh¾adom.

Projekt è.: 8/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Obèianske združenie Mládež 21. storoèia
Skupina mladých ¾udí vo veku 15  19 rokov sa rozhodla skrášli� prostredie areálu 
netradièných športov a oddychu nazývaný skatepark, ktorý sa nachádza v Bardejove. 
Výsadbou stromèekov, okrasných krov, zelene a osadením odpadkových košov sa pokúsili 
tento areál skultúrni�.

Projekt è.: 9/1/2006 ÈB
Žiadate¾: Materská škola Kukurelliho, Bardejov
Prostredníctvom projektu rodièia a zamestnanci MŠ upravili a skrášlili prostredie školského 
dvora zhotovením dreveného náradia  dreveného domèeka so schodíkmi a drevenej 
pyramídy, vymenili sa poškodené dosky na pieskoviskách.

Projekt è.: 1/2/2006 DaM
Žiadate¾: Bardejovský športový klub Bardejov
Cie¾om projektu „Futbal de�om, deti k futbalu“ bolo spropagova� futbal ako možnos� 
aktívneho trávenia vo¾ného èasu, zahra� si v rámci turnaja mladších žiakov mestských aj 
okresných škôl pod hlavièkou športových klubov, prezentova� všetky kategórie BŠK 
Bardejov obyvate¾om mesta a okresu, a tak „naštartova�“ kompetentné orgány k oživeniu 
futbalu v našom meste. Súèas�ou turnaja bolo aj predstavenie pozvaných osobností futbalu 
ako napr. súèasný reprezentant Slovenska Ján  Ïurica a ïalší.

Projekt è.: 2/2/2006 DaM
Žiadate¾: Animátori Hnutia kres�anských spoloèenstiev detí
Projektom „Vianoèné tvorivé dielne pre deti“ chceli jeho realizátori de�om ponúknu� 
zaujímavé nápady na spestrenie a aktívne využitie vo¾ného èasu. Podporili ním estetické 
cítenie, kreativitu i zmysel pre krásu a umenie u detí, animátorov a dobrovo¾níkov 
pomáhajúcich pri realizácii projektu.

Projekt è.: 3/2/2006 DaM
Žiadate¾: Šachový klub KK Bardejov

Program Deti a mládež II. kolo

Tento projekt bol zameraný na využitie vo¾ného èasu, na pravidelné týždenné stretnutia, 
tréningy, turnaje v šachu žiakov stredných, základných a materských škôl v Bardejove a 
zapojenie žiakov do celoslovenskej sú�aže prostredníctvom interaktívneho vyuèovania 
šachu na internete. Umožni� našej talentovanej mládeži rozvíja� svoje schopnosti. 

Projekt è.: 4/2/2006 DaM
Žiadate¾: Obèianske združenie Návrat
Cie¾ovou skupinou projektu sú deti, ktoré sú ohrozené rôznymi formami patológie s 
výskytom patológie vo vlastnom správaní a konaní, alebo v rodine. Týmto projektom sa 
zriadil klub „Ochotka Návrat“ pre túto mládež. Tu sa mladým ¾uïom ponúka priestor pre 
efektívne využívanie vo¾ného èasu v previazanosti s ponukou korekèných postupov 
zameraných na postupné odstraòovanie možnej sociálnej patológie manifestovanej v 
správaní cie¾ovej skupiny. 

Projekt è.: 1/2/2006 ÈB
Žiadate¾:  IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela, n.f.
Cie¾om projektu je monitoring divokých skládok na území mesta Bardejov, likvidácia 
nájdených divokých skládok a tým aj zlepšenie životného prostredia v meste Bardejov. 
Súèas�ou projektu je aj zber papiera na GLS, ktorý nasmeruje študentov k potrebe triedenia 
odpadov. Súèas�ou projektu je aj fotovýstava, ktorá sa týka práve divokých skládok a svojím 
obsahom poukazuje na zlepšenie životného prostredia v meste.

Program Rýchle granty 2006

Projekt è.: 1/2005 PRG
Žiadate¾: Obèianske združenie Centrum tanca vo¾no èasových aktivít Bardejov
Hlavnou aktivitou projektu je celoslovenská prehliadka taneèníkov v disco tancoch, hip-hop, 
break dance, kde sa mohli zúèastni� aj deti z ulice èiže deti, ktoré nie sú registrované v 
žiadnych kluboch, alebo organizáciách. Týmto projektom sa umožnilo bardejovským 
taneèníkom a obecenstvu zúèastni� sa kvalitnej taneènej celoslovenskej sú�aže, ktorá bola 
prvá v histórii Bardejova. Spropagoval sa tanec ako štýl a zdravá súèas� života a z 
neregistrovaných taneèníkov sa stali aktívni èlenovia OZ. 

Projekt è.: 2/2006 PRG
Žiadate¾: Obèianske združenie TÍLIA Bardejov
Cie¾om projektu „O pohár primátora mesta Bardejov“ bolo kvalitnou reprezentáciou na 
sú�aži zvidite¾òova� región a motivova� k aktívnemu využívaniu vo¾ného èasu detí a 
mládeže v meste.

Projekt è.: 3/2006 PRG
Žiadate¾: Ing. Leonard Baòas
Uskutoènením projektu „Prezentácia života mesta Bardejov a okolia oèami bardejovských 
fotografov“ sa získali skúsenosti pri organizovaní fotografických výstav
 a kontakty s renomovanými ¾uïmi, ktoré budú ïalej využívané v novovzniknutom 
fotoklube. O tento klub sa zaèína zaujíma� ve¾a mladých ¾udí.

Projekt è.: 4/2006 PRG
Žiadate¾: Obèianske združenie Mládež 21. storoèia, Bardejov
Cie¾om projektuje „Cesta mladých do Yorku“ bolo splni� sny našich detí, minimalizova� 
rozvoj lenivosti, negatívneho postoja k životu detí a mladých ¾udí žijúcich v našom meste a 
umožni� im poznáva� vzdialenejšie kúty Európy. Necestova� do èlenských krajín Európskej 
únie len za prácou ale aj za poznaním, kultúrou a vzdelaním.

Projekt è.: 5/2006 PRG
Žiadate¾: Základná umelecká škola M. Vileca, Bardejov
 Zmyslom projektu bolo formou reciproènej návštevy prostredníctvom slova, spevu, tanca a 
hudby ukáza� krásu regionálneho folklóru na 45. roèníku Medzinárodného festivalu kultúry v 
srbskom meste Ruski Kerestur.

Projekt è.: 6/2006 PRG
Žiadate¾: Súkromná základná umelecká škola KESEL, Bardejov
 Realizácia projektu sa uskutoènila v Prostìjove v Èeskej republike. Deti vo veku do 11 rokov 
sú�ažili v Street dance show formáciách, kde získali bronzovú medailu. Prostredníctvom 
projektu sa umožnilo bardejovským taneèníkom zúèastni� na jedineènom podujatí na 
medzinárodnej sú�aži, zvidite¾nilo sa naše mesto Bardejov a pomohlo sa aktívnym de�om zo 
sociálne slabších rodín zaži� vynikajúcu atmosféru tejto svetovej sú�aže.

Projekt è.: 7/2006 PRG
Žiadate¾: KST BŠK Bardejov
Turistika je jedným z najstarších telovýchovných odvetví s takmer nepretržitou èinnos�ou v 
našom meste. Prvé turistické združenie vzniklo roku 1905, takže nedávno oslávilo 100 rokov 
svojej èinnosti. Toto mimoriadne jubileum chcelo KST BŠK Bardejov zvýrazni� vydaním 
pamätnice k jubileu. Publikácia rozšíri obzor našich vedomostí o turistiku a bude inšpiráciou 
pre záujemcov o túto zdravú èinnos�. 

Projekt è.: 1/KDBK/06
Žiadate¾: Klub dôchodcov Bardejov
Projekt mal za úlohu svojpomocne èlenmi klubu opravi� niektoré èasti turistických zariadení 
a udržiava� v dobrom stave turistické chodníky tzv. „Malého okruhu“ v èasti nad Detskou 
lieèebòou Zornièka v Bardejovských Kúpe¾och. 

Projekt è.: 2/LJ/06
Žiadate¾: Mgr. Lucia Jesenská, TIK Bardejov
Cie¾om projektu je vytvori� plnofarebný propagaèný materiál o prevádzkach, ktoré 
poskytujú gastronomické služby (obèerstvenie, reštaurácie, bary, kaviarne, šalátové bary, 
fast foody a pod.) v centre mesta Bardejov a jeho okolí. Podpori� tak rozvoj cestovného 

Program Èistý Bardejov II. kolo

Osobitne podporené projekty 2006

ruchu v Bardejove, doplni� chýbajúce informácie  turistovi tak, aby si z ponúknutých 
možností vybral práve to, na èo má chu�. 

Projekt è.: 3/ZOOBUV/06
Žiadate¾: ZO -Slovenského odbor. zväzu pracovníkov textilného, odevného a 
kožiarskeho priemyslu pri Obuv BARDEJOV a.s.
Hlavným prínosom projektu je zlepšenie úrovne celoroène poskytovaných služieb poèas 
pobytu v rekreaènom zariadení a zvýšenie informovanosti pre: školy v prírode, pobyty detí z 
domovov sociálnych služieb a nadácií, detské rekreácie, letné a zimné tábory, športové 
sústredenia, zájazdové pobyty, individuálnu turistiku zriadením internetu a TV.

Projekt è.: 1/ORN/06
Žiadate¾:  Bábkové divadlo ANAMENA
Prínosom projektu bábkového divadla je oživenie Radnièného námestia prostredníctvom 
predstavenia Šípková Ruženka na námestí.

Projekt è.: 2/ORN/06
Žiadate¾:  Slovenský skauting, prof. Hlaváèa Dlhá Lúka
Na námestí skauti postavili viazanú stavbu katapult, na pripravenom podklade vyrástol 
slávnostný oheò  pagoda. Predstavila sa tu aj mládež  akrobati na bicykloch, ale aj dievèatá, 
ktoré predvádzali hip-hopové tance. Celá akcia sa ukonèila slávnostným zapálením ohòa.

Projekt è.: 3/ORN/06
Žiadate¾:  Združenie cestovného ruchu Horného Šariša
 Cie¾om programu bolo zabezpeèi� zaujímavý program pre deti a mládež rôzneho veku ako 
aj dospelých, a tým napomôc� k oživeniu Radnièného námestia. Poèas víkendu si mohli 
návštevníci námestia pozrie� vystúpenia bábkarov a sokoliarov.

Projekt è.: 4/ORN/06
Žiadate¾:  Mgr. Michal Šima
Prioritným  cie¾om projektu bolo podpori� a predstavi� mimovládne organizácie na 
východnom Slovensku, ktoré pracujú s dobrovo¾níkmi, de�mi a mládežou, zvýši� povedomie 
obyvate¾ov Bardejova, ako aj širokej verejnosti o význame dobrovo¾níctva.

Projekt è.: 1/2005/2006KD
Žiadate¾: Únia žien Slovenska, Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov
Cie¾om projektu bolo oživenie ¾udových tradícií prostredníctvom vianoènej výstavy  v 
praktických ukážkach s drevom, tkaninou, hlinou a iným prírodným materiálom pomocou 
rôznych techník charakteristických pre sviatky Vianoc.

Projekt è.: 2/2005/2006KD
Žiadate¾: Materská škola, Komenského 24
Cie¾om projektu je upravenie terénu pri Materskej škole a zakúpenie detských bicyklov, 
trojkoliek, kolobežiek a lôpt, ktoré budú podporova� zdravý rast a správny psychosomatický 
vývin die�a�a, podnecova� a zvyšova� záujem detí o pohybové aktivity na detských 
dopravných prostriedkoch atï.

Projekt è.: 3/2005/2006KD
Žiadate¾: Súkromná základná umelecká škola
Cie¾om projektu je zbližovanie a spájanie kultúr Európy aj sveta, vrátane oboznámenia sa s 
rómskou kultúrou ako s národnostnou menšinou na Slovensku prostredníctvom tanca, 
spevu a výtvarnej èinnosti. 

Projekt è.: 4/2005/2006KD
Žiadate¾:  Stredné odborné uèilište Pod Vinbargom
Cie¾om projektu je podpori� tvorivos� a odbornú zruènos� študentov a zvýši� informovanos� 
medzi nimi a zamestnancami školy zriadením a využívaním školského rozhlasového štúdia.

Projekt è.: 5/2005/2006KD
Žiadate¾: Súkromná ZUŠ Kesel
Cie¾om projektu bolo oboznámi� širokú verejnos� s históriou nášho mesta. Vyzdvihnú� 
historické momenty a známe osobnosti formou výchovného koncertu, ktoré najviac 
ovplyvnili historicky vývoj Bardejova. Da� priestor de�om zmysluplne a aktívne trávi� vo¾ný 
èas, tvorivo sa prièini� o tvorbu scenára daného výchovného koncertu spolu so svojimi 
pedagógmi, príp. rodièmi.

Projekt è.: 6/2005/2006KD
Žiadate¾: Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Týmto projektom sa chcelo u detí a mládeže vzbudi� väèší záujem o knihu a knižnicu. 
Nasmerova� ich k objaveniu knihy, ktorá urobí ve¾a pre ich budúci duševný a osobnostný 
rast. Formou ma¾by a kresby pomôc� de�om stotožni� sa s knižnicou. Poukázalo sa na to, že 
v dnešnej dobe je kniha a knižnica niekedy tou poslednou šancou pri ich správnom zaèlenení 
sa do života, ktorá obohatí ich citový svet.

Projekt è.: 7/2005/2006KD
Žiadate¾:  Združená stredná škola Jána Andrašèíka
Študenti získali nové poznatky o gastronomických zvláštnostiach jednotlivých regiónov 
Európy, rozšírili si zruèností pri príprave pre nás netradièných pokrmov  a nápojov. 
Zorganizovali aj gastronomické podujatia spojené s prípravou špecialít pred zrakom hostí. 
Projektom študenti boli zapojení do práce s odbornou literatúrou, internetom a aplikaènými 
programami.

Oživme Radnièné námestie 2006

Klub darcov

PODPORENÉ  PROJEKTY
SUPPORTED PROJECTS
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Zaèiatkom roka 2006 KNBJ zahájila kampaò zameranú na získanie 2% 
z odvedenej dane z príjmu fyzických a právnických osôb. 

     Prostredníctvom svojich dobrovo¾níkov, zamestnancov  KNBJ 
a èlenov správnej rady  tzv. direct mailingom sa nám podarilo 
presvedèi� darcov, že komunitná nadácia je efektívnym 
a dôveryhodným partnerom a prostredníkom na využitie získaných 
peòazí v prospech skvalitnenia života Bardejovèanov.

     Zo získaných 108 760,- Sk boli podporené zmysluplné aktivity 
a dobré nápady vo forme predložených malých projektov do Komunitnej 
nadácie Bardejov, ako napr. oprava turistických zariadení a údržba 
turistických chodníkov v Bardejovských Kúpe¾och seniormi z Klubu 
dôchodcov v B. Kúpe¾och, postavený Eko-relaxaèný detský park rodièmi 
a uèite¾mi v Materskej škôlke na Kukoreliho ulici, uskutoènenie 
Taneèného muzikálu „ Cirkus Bambino“ Obèianskym združením Centrum 
tanca a vo¾noèasových aktivít, v ktorom sa predstavilo svojím 
rovestníkom 300 detí a ïalšie aktivity.

In early 2006, the Foundation launched a campaign Donate 2% with 
the purpose to raise 2% of the paid income tax of individuals and 
businesses.

With the assistance of our volunteers, staff and the Board of Directors, 
via direct mailing, we succeeded in demonstrating to donors that the 
Foundation was an effective and trustworthy partner, and an 
appropriate mediator to use the raised funds for the benefit of better 
life of all Bardejov inhabitants.    

The raised amount of 108 760 crowns was used to fund meaningful 
activities and good ideas in a form of small projects submitted to the 
Bardejov Community Foundation, such as a grant awarded to a group 
of seniors from the Bardejov Spa Seniors' Club to repair touristic 
facilities and maintenance of tourist paths in Bardejovské Kúpele 
(Bardejov Spa), a grant awarded to parents and teachers at the 
Kindergarten in Kukorelliho Street, implementation of the Dance Musical 
“Cirkus Bambino” by a civic association Center of Dance and After-
school Activities, in which 300 children made a public appearance to 
their peers, and other activities. 

DARUJ 2% 
A OBDARÍŠ  SEBA

DONATE 2% 
- DONATE TO YOURSELF

Komunitná nadácia Bardejov vstúpila v septembri po druhýkrát 
do programu Klubu darcov iniciovaného Kontom Orange a Slovenskou 
sporite¾nou, a.s. v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácii 
Slovenska, ktorej je èlenom od roku 2004.

Klub darcov
     V Klube darcov platí heslo „Kto nám dáva, trikrát dáva“. Vychádza 
z úcty Konta Orange a Slovenskej sporite¾ne, a.s. ku všetkým darcom, 
ktorí sa rozhodnú finanène prispie� a preto ku každej venovanej sume 
pridá každý zo spomenutých donorov rovnakú finanènú sumu. 
Prostriedky, ktoré sú darované do Klubu darcov, prinášajú vždy 
trojnásobný úžitok v prospech kvalitnejšieho života v meste.

Princíp fungovania Klubu darcov
     Darcovia prispievajú do špeciálneho fondu Komunitnej nadácie 
Bardejov. Výšku príspevku si darca urèuje sám. Ak však daruje aspoò 
1 000 Sk, získa aj právo rozhodova� o využití vyzbieraných finanèných 
prostriedkov. Na záver sa uskutoèní stretnutie èlenov klubu, na ktorom 
sa predstavia projekty a hlasovaním sa rozhodne, ktoré z nich a v akej 
výške získajú finanènú podporu z klubu.
90% z celkovej vyzbieranej sumy bude použitých na realizáciu 
projektov, 4% sú urèené na zabezpeèenie manažmentu Klubu darcov,
6% bude použitých do nadaèného imania Komunitnej nadácie Bardejov 
pre budúce generácie.

In September, the Foundation launched the third year of the KNBJ 
Donors' Club, a program initiated by Konto Orange and Slovenská 
sporite¾òa, a.s., in cooperation with AKNS- the Association of Slovak 
Community Foundations. The Foundation became an AKNS member in 
2004.  

KNBJ Donors' Club
The Donors' Club is ruled by the motto „He who gives once, gives three 
times.“ The motto stems from the respect of Konto Orange and 
Slovenská sporite¾òa for all donors who decide to make a donation to 
the Club fund. The partners will then match the amount raised locally 
with an equal amount of money. The donations made to the Club bring 
a triple effect for a higher quality of life in our town.

How does the Donors' Club work?
Donors make contributions to a special fund held with the Bardejov 
Community Foundation. Every donor makes the decision on the amount 
of the donation him- or herself. However, if a donor gives no less than 1 
000 crowns, he or she can take a part in the decision-making on 
submitted projects. At the end of the campaign, a meeting of the 
Donors' Club's members takes place. At the meeting, submitted projects 
are presented to the audience, and the donors themselves vote on 
which of them will be awarded grants from the Fund.
90 % of the raised funds is used to fund projects
4 % of the amount is used to cover management costs of the Donors' 
Club
6 % of the amount is put into the Foundation's endowment for future 
generations.

KLUB  DARCOVDONORS OF CLUB
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Program Èistý Bardejov 

 V apríli 2006  vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci 
s mestskou samosprávou a Bardejovskou televíznou spoloènos�ou  
II. roèník programu Èistý Bardejov.
Táto iniciatíva je súèas�ou realizovaného Strategického plánu 
ekonomicko-sociálneho rozvoja mesta a má za úlohu aktivizova� 
obyvate¾ov mesta k aktívnejšiemu  prístupu k životnému prostrediu 
a skráš¾ovaniu akéhoko¾vek prostredia na území mesta.
„ Èistý Bardejov “ je realizovaný v dvoch úrovniach.

Prvá má motivaèný charakter, spoèívajúci na verejnom ocenení 
(morálnom , finanènom i  materiálnom) troch  rodín, bytových 
spoloèenstiev a organizácií, ktoré dosiahnu svojou starostlivos�ou 
najkrajšie upravené okolie pred svojím rodinným domom, obytným 
domom a organizáciou ( firmou, školou a pod. ). Ocenenia si  na jeseò 
t.r. budú môc� prevzia� z rúk primátora mesta a zástupcov realizujúcich 
program Èistý Bardejov. 

Druhá úroveò programu je reštrikèného charakteru  so zameraním 
na vyh¾adávanie tzv. „hyzdièov mesta“. Priestranstvá a objekty, ktoré 
svojím vzh¾adom narúšajú estetický vzh¾ad príslušnej èasti mesta sú 
prostredníctvom fotodokumentácie a textu prezentované 
na internetovej stránke nadácie  www.knbj.sk a v televíznych besedách 
Èistý Bardejov vysielaných v Bardejovskej televízii. Majitelia, resp. 
správcovia  „hyzdièov“ sú zároveò písomne vyzývaní k odstráneniu 
týchto nedostatkov.

   Z tohto dôvodu  Komunitná nadácia Bardejov vyzvala všetkých 
Bardejovèanov, ktorým záleží na kvalitnom a estetickom prostredí 
svojho mesta, aby prostredníctvom fotografií zaslaných do kancelárie 
nadácie, resp. mailom poukázali na nedostatky v správe a údržbe  tých 
miest a objektov, ktoré narušujú vzh¾ad mesta a zhoršujú naše životné 
prostredie.
Každý, kto sa aktívne zúèastnil tohto programu prispením aspoò dvoch 
fotografií získal od  komunitnej nadácie trièko s logom „ Èistý Bardejov  
“.

Clean Bardejov Program

In April 2006, the Bardejov Community Foundation opened, in cooperation 
with the Town of Bardejov, the second year of the Clean Bardejov Program.

This initiative is a part of the currently implemented Strategic plan of 
economic and social development of the town. Its purpose is to mobilize 
the citizens of Bardejov to take a more active role in caring for their living 
environment and improving all living areas in the town.

The Clean Bardejov Program is carried out in two levels.

The first level is based on motivation: it builds upon public recognition- 
moral, financial and material- of three families, associations of home-
owners and organizations who will best improve the surroundings of their 
family houses, apartment buildings, or organizations' residences 
(businesses, schools etc.). In autumn 2006, winners in individual 
categories received prizes from the hands of the Mayor of Bardejov and 
representatives of organizations participating in the Program. 

The second level is of restriction character, and strives to search for so-
called „uglies“ in the town. Areas and buildings which unattractive 
appearances interfere with aesthetic impression of a particular part of the 
town, are in form of photographs and accompanying descriptions placed 
on a website of the Foundation www.knbj.sk, and discussed in the local TV 
under the title of The Clean Bardejov. Owners or managers of these 
„uglies“ have been notified in writing to remove all defects on their 
buildings or in their areas. 

Therefore, the Foundation approached all citizens of Bardejov who cared 
about a high-quality and aesthetical environment in their home town to 
take photographs of areas and buildings which damage the appearance of 
the town and its living conditions, and send the pictures by post or e-mail 
to the office of the Bardejov Community Foundation.
Every citizen who participated in this initiative and sent at least two 
photographs, received a Foundation's T-shirt with the logo of the Clean 
Bardejov Program.         

VLASTNÉ  PROGRAMY  
KNBJ V ROKU 2006

KNBJ'S OWN PROGRAM IN 2006
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RNDr.Vladimír Savèinský -   predseda Správnej rady KNBJ, zástupca                           
riadite¾a Gymnázia L. Stöckela 

JUDr.Eva Hudáková - advokátka
RNDr.Marcel Tribus - riadite¾ Gymnázia L. Stöckela
Ing.Jozef Štalmach - predseda predstavenstva JAS export, a.s.
MUDr.Ján Fotta  posudkový lekár Sociálnej pois�ovne Bardejov
Milan Herstek - podnikate¾
MUDr.Marián Petko - riadite¾ NsP sv. Jakuba 
MUDr.Andrej Havrilla  lekár NsP sv. Jakuba
Mgr.Martin Molèan - lokálny konzultant FSR

SPRÁVNA RADA KNBJ
KNBJ BOARD OF DIRECTORS

DOZORNÁ  RADA KNBJ
KNBJ SUPERVISION COMMITTEE
Ing. Vladimír Zo¾ák
Ing. Vladimír Harajda
PhDr. Vincent Fedor

KNBJ GRANTMAKING COMMITEE
Mgr. Katarína Minárová
Slavomír Katušin
RNDr. Vladimír Savèinský
Ing. Slavomír Kmecík
Mgr. Martin Molèan

ZAMESTNANCI KNBJ
KNBJ STAFF
Ing.Jozef Jarina, správca KNBJ  KNBJ Executive Director
Mgr.Martina Chovancová, asistentka správcu KNBJ  asistent of KNBJ 
Executive Director
Mgr. ¼ubica Šverhová, absolventská prax

Príjmy

Výdavky

Mesto Bardejov                                                      300 000,00
Grant Karpatskej nadácie                                         71 133,75
Grant Nadácie Ekopolis                                          109 523,50 
Grant Nadácie otvorenej spoloènosti (OSF)             87 073,00
Asociácia komunitných nadácii SR                          90 000,00
Príspevky a dary PO                                                 18 000,00
Príspevky a dary FO                                               561 157,00
Príspevok z podielu zapl.dane 2%                          108 760,00
Príspevok z ÚPSVaR Bardejov                                              0
Príjmy za podnájom                                                  29 050,00
Iné príjmy                                                                  42 655,00
Úroky banky                                                                3 523,53
Kurzové zisky                                                                         0
Participácia na Medzinárodnom projekte           9 1 5  7 7 8 , 0 0
Príjmy celkom:                                                     2 336 653,78 Sk

Granty  a odmeny                                                     489 058,00
Správcovské služby                                   163 750,00
Dohody o vykonaní práce                                            1 198,00
Úètovnícke služby                                                      40 000,00
Nájomné                                                                    36  569,40
Opravy a udržiavanie                                                         20,00
Kancelárske potreby, kopírovanie                              12 562,50
Knihy , èasopisy        709,00
Propagácia                                                                  95 617,50
Reprezentaèné                                                             1 783,00
Telekomunikaèné náklady                                          22 144,00
Poštovné                                                                      4 268,60
Cestovné                                                                  198 033,00
Ostatné služby, kultúrne podujatia                             83 247,50
Spotreba režijného materiálu                                        4 821,00
Odpisy DNM a DHM                                                 18 759,80
Ostatné dane a poplatky                                                3 401,00
Pokuty a penále                                                                900,00
Poplatky banke                                                              2 712,00
Náklady na Medzinárodný projekt      8 66  650 , 00
Daò z príjmov         652,00
Výdavky celkom:                                                   2 046 856,30 Sk
Príjmy celkom:                                                       2 336 653,78 Sk
Výdavky celkom:                                                   2 046 856,30 Sk  
Výška nadaèného imania KNBJ k 31.12.2006:       205 556,53 Sk

ÚÈTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK 2006

ACCOUNT BALANCE 
FOR THE YEAR  2006

GRANTOVÁ  KOMISIA  KNBJ
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KNBJ SUPPORTERS IN 2005

Mesto Bardejov
Milan Herstek 
JUDr. Eva Hudáková
Qel, s.r.o.- Ing. M.Kušnír
Anavek, s.r.o.
Bardbyt, s.r.o.
Obuv Špeciál, s.r.o.
Lekáreò Pharmacia 
Kreativ  ¼uboš Bi¾
Záhradné centrum
Hotel Bellevue
Berša, s.r.o. 
A-keramika, s.r.o.
Gufero Bardejov
Okresný súd Bardejov
Vydavate¾stvo NONA-Z. Ulièná
Asociácia komunitných nadácií Slovenska

Individuálni darcovia  Individual donors:

Ing. Štalmach Jozef 
MUDr. Boris Hanušèak
Selmani Musah
Selmaniová Darina
Bc. Keselica Jaroslav
Keselicová Eva
MUDr. Fotta Ján
RNDr. Porjandová Božena 
Mgr. Gmiter Pavol
PhDr. Balonová Eva
Ing. Barna Miroslav
PaedDr. Blajsko Anton
Branická Jana
Baèa Juraj
Lozák Adrián
RNDr. Savèinský Vladimír
MUDr. Savèinská Vanda
Ing. Bujda Miroslav
Bujòák Albín
Demèko Peter
Mgr. Demjanovièová Denisa
Greš-Va¾a Jaroslav
Mgr. Harajda Vladimír
Mgr. Harajdová Valika
MUDr. Havrilla Andrej

MUDr. Hollý Ján
Horòák Adam
Ing. Hudák Pavol
Mgr. Chovancová Martina
Ing. Jarina Jozef
Jarinová Viera
Kendrová Mária
Kmecová Renáta
Koloèayová Marianna
Kovalièová Katarína
Ing. Kuèeravý Ján 
Ing. Žak Jaroslav
Ing. Kuzmišin Peter
Masicová Anna
Ing. Matys Miroslav
Ma�ašovská Anna
Mihaliková Eva
Mgr. Molèan Martin
MUDr. Molnár Tibor
JUDr. Pataky Ján
Peggy Ogden
Revi¾ák Marián
MUDr Zbyòovský. Július
Ing. Rohá¾ Jozef
Steranková Agáta
Šimová Anastázia
Haròáková Mária
Ing. Pichaniè Ján
Zaku�anská Mária
Žák Slavomír

Nefinanèné dary:

Kníhkupectvo Rados�
Mgr. Marhulík Ján
MUDr. Šaláta Aladár, Csc.
Hrubyová Judita
Salon Erika

Mediálni podporovatelia:

Bardejovské novosti
Bardejovská televízna spoloènos�
Infopress
Arena

Každá fyzická alebo právnická osoba môže nadáciu podpori� niektorým 
z nasledovných spôsobov:

- sta� sa dobrovo¾níkom KNBJ
- darova� nadácii finanèné alebo nefinanèné prostriedky
- sta� sa èlenom Klubu darcov KNBJ
- poukáza� KNBJ2% z už zaplatenej dane z príjmu
- otvori� fond s verejne prospešným úèelom:
         Otvorený fond
         Fond darcovho záujmu
         Darcom riadený fond
         Darcom predurèený fond
         Partnerský fond 

Any individual or a corporate donor may support the Foundation in one of 
the following ways:
 
become a Foundation's volunteer 
- make a financial or in-kind donation
- become a member of the KNBJ Donors' Club
- assign 2% of the paid income tax
- open up a charitable fund with the Foundation

Unrestricted Fund
Field-of-Interest Fund
Donor Advised Fund
Donor Dedicated Fund
Partnership Fund

        
        
        
        
        

AKO VY MÔŽETE  POMÔC�  HOW YOU CAN HELP 
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Texty: Ing. Jozef Jarina
Technická príprava: Mgr. ¼ubica Šverhová
Preklad textov: Mgr. Katarína Minárová
Grafická úprava: Mgr. art. Ivana Višòovská

THE BARDEJOV COMMUNITY FOUNDATION
THANKS ALL ITS DONORS, VOLUNTEERS, SUPPORTERS AND 

FRIENDS FOR THEIR SUPPORT AND HELP 
IN THE YEAR 2006

KOMUNITNÁ NADÁCIA BARDEJOV
ÏAKUJE VŠETKÝM DARCOM, DOBROVO¼NÍKOM, 

PODPOROVATE¼OM A PRIATE¼OM ZA ICH PODPORU A POMOC 
V ROKU 2006
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