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Pozitívne ovplyvòova� správanie, vz�ahy a èiny obyvate¾ov komunity 
je jedným z hlavných cie¾ov našej nadácie. K nášmu základnému 
nástroju, ktorým pomáhame rozvoju komunity, grantovým 
programom, sa nám v letných mesiacoch roku 2011 podarilo prida� 
realizáciu dvoch vlastných projektov zameraných na posilnenie 
spolužitia v multi-kultúrnej spoloènosti. Viac o nich v textovej 
i obrazovej forme nájdete na ïalších stranách tejto výroènej správy.

Po takmer devä�roènej èinnosti sme v komunitnej nadácii pristúpili 
ku komplexnejšiemu  prístupu napomáhania rozvoju bardejovskej 
komunity. So zrete¾om na budúcnos� pri posilòovaní obèianskej 
spoloènosti v našom meste sme iniciovali vznik skupiny „Mladých 
filantropov“ z radov študentov bardejovských stredných škôl. Tí sa pod 
tútorstvom pracovníkov nadácie s entuziazmom zhostili úlohy 
pri rozvíjaní dobrovo¾níctva medzi svojimi rovesníkmi i riadenia 
grantového programu pre mladých ¾udí do 30 rokov. Aj o nich 
sa doèítate a bližšie ich spoznáte  v tejto správe.

V druhej èasti roka sme sa úspešne uchádzali o grant Akadémie 
rozvoja filantropie v Po¾sku v programe podporujúcom rozvoj 
komunitných nadácií v krajinách vyšehradskej štvorky. Program 
financuje americká súkromná nadácia Charles Stewart Mott 
Foundation. Náš poldruharoèný projekt je zameraný na efektívnejšie 
napomáhanie rozvoja bardejovských komunít formou spoloènej práce 
s ïalšími miestnymi neziskovými organizáciami i aktívnymi 
neformálnymi skupinami dobrovo¾níkov.  Projekt sme zaèali realizova� 
v januári 2012.

Všetky uvedené aktivity nadácie sme mohli a môžeme úspešne 
realizova� len vïaka štedrosti a pochopeniu poslania neziskových 
organizácií v demokratickej spoloènosti zo strany našich darcov 
a podporovate¾ov. 
Predovšetkým im a mnohým našim dobrovo¾níkom patrí naša srdeèná 
vïaka.

 Ing. Jozef Jarina
 Správca nadácie 

Community development is most effective and stable only when based 
on long-lasting relationships of people sharing one community.

Our Foundation strives to positively affect the behaviour, relationships 
and actions of our community members; it is one of the purposes why 
it exists. While our basic means to keep achieving this are our grant 
making programs, we have extended the array of our community 
development tools with two special events organized in the summer 
of 2011 and designed to nurture co-existence in our multicultural 
society. Find our more, in both writing and pictures, about these 
events in this report. 

After almost nine years of its work, the Foundation has started 
introducing a more complex approach to support development 
of the Bardejov community. Thinking about the future of a stronger 
civic society in the town, we initiated the creation of a Youth 
Philanthropists group, bringing together high school students from 
Bardejov. The students, under our guidance, have seized with great 
enthusiasm this new opportunity to help to foster volunteerism among 
their peers, and to manage their own grant program for young people 
of up to 30 years of age. Please read on about this activity in this 
report, too. 

In the latter part of the year, we submitted a proposal to the Academy 
of Development of Philanthropy in Poland within their program 
directed at development of community foundations in the Visegrad 
region countries. The Program is financed by the U. S. private 
foundation, the Charles Stewart Mott Foundation. Our one-and-half-
year project focuses on providing more effective support 
for development of Bardejov communities by means of joint initiatives 
with other local non- profit organizations and active local informal 
groups of volunteers. The Project was launched in January 2012.

All these successes were made possible only thanks to our generous 
donors and supporters who understand how important these 
charitable organizations are in a democratic society.
Therefore, I take this opportunity to thank them and our volunteers- 
with all my heart- for their help and support.      

Ing. Jozef Jarina
KNBJ Director
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AKO VY MÔ�ETE 
POMÔC� KNBJ 

HOW YOU CAN HELP KNBJ

Any individual or business may support KNBJ in one of the following 
ways:
- become a KNBJ volunteer
- make a financial or in-kind gift
- Make a bequest donation
- Donate on-line at www.knbj.sk
- become a member of the Donors of KNBJ Club
- assign 2% of the paid income tax   
- open up a charitable fund:
  Unrestricted Fund
  Field of Interest Fund
  Donor Advised Fund 
  Donor Designated Fund
  Partnership Fund  

Každá fyzická alebo právnická osoba môže nadáciu podpori� 
niektorým z nasledovných spôsobov:
- sta� sa dobrovo¾níkom KNBJ
- venova� nadácii finanèný alebo nefinanèný dar
- darova� zo závetu
- darova� on-line cez www.knbj.sk 
- sta� sa èlenom Klubu darcov KNBJ
- poukáza� KNBJ 2% zo zaplatenej dane z príjmu
- otvori� fond s verejne prospešným úèelom:
  Otvorený fond
  Fond darcovho záujmu
  Darcom riadený fond
  Darcom predurèený fond
  Partnerský fond 
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ACTIVITIES OF THE KNBJ 
BOARD OF DIRECTORS IN 2011

Správna rada komunitnej nadácie zasadala v roku 2011 sedemkrát. 
Svoju èinnos� zamerala  nielen na schva¾ovanie projektov 
predložených nadácii v jej šiestich grantových programoch, 
ale aj na negrantovacie funkcie nadácie. Èas� jej èlenov aktívne 
participovala na oslovovaní darcov a podporovate¾ov 
i na identifikovaní potrieb bardejovskej komunity. Jej predseda 
bol aktívnym komunikátorom medzi komunitnou nadáciou a miestnou 
samosprávou. 
Èlenovia rady sa spolu so správcom nadácie podie¾ali na nachádzaní 
i uplatòovaní nových foriem fundraisingu. Zároveò sa poèas roka 
aktívne zúèastnili dvoch spoloèenských stretnutí s doterajšími 
darcami.
Svoj podiel majú èlenovia správnej rady aj na získavaní nových 
partnerov do spoloèných programov nadácie. Najèerstvejším 
p a r t n e r o m  v  s t a r o n o vo m  p r o g ra m e  K l u b  d a r c o v  
sa aj vïaka aktívnej komunikácii èlenov správnej rady stala 
spoloènos� Bioenergy Bardejov, s.r.o.

In 2011, the Bardejov Community Foundation Board of Directors held 
seven meetings. The Directors focused their attention on decision  
making processes connected with the Foundation's six grant programs 
and non  grantmaking activities alike. Several of the Board members 
took an active part in approaching prospective donors and supporters 
and in our community needs assessment in Bardejov. The Board Chair 
served as an active communicator between the Foundation 
and the local government representatives. 
Together with the Foundation's Director, the Board members took 
a part in identification and application of innovative fundraising 
approaches. Also, throughout the year, they participated in two social 
gatherings for the Foundation's donors.
The Board members have their share in bringing new partners into 
the Foundation's programs: one of them is the newest partner 
in our re-launched KNBJ Donors' Club program, Bioenergy Bardejov, 
s. r. o.   
   

ÈINNOS� SPRÁVNEJ 
RADY KNBJ V ROKU 2011
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The Beneficiary Dinner has become an important event in our region. 
It promotes development of local giving, and presents an opportunity 
to express our gratitude to our donors. The Dinner 2011 took place 
on Friday 20 May, 2011 in the Bardejov Hotel. 
The Foundation's Director, Jozef Jarina, and Board Chair, Vladimír 
Savèinský, presented the outcomes of the Foundation's work in 2010 
to over 60 present guests, donors and supporters of the Bardejov 
Commuity Foundation. This year, the cultural entertainment program 
was composed of presentations of the private ZUŠ Kesel, Roma 
singing band SABROSA and singer Robo Mikla. 

KNBJ BENEFICIARY DINNER

BENEFIÈNÝ VEÈER 
KNBJ

19

Benefièný veèer Komunitnej nadácie Bardejov sa stal v Bardejove 
významnou aktivitou v regióne, zameranou na rozvoj miestneho 
darcovstva a zároveò príležitos�ou poïakovania významným darcom 
komunitnej nadácie. Ten tohtoroèný sa uskutoènil v piatok 20. mája 
2011 v priestoroch hotela Bardejov. 
Vyše šes�desiat prítomných hostí, významných darcov 
a podporovate¾ov Komunitnej nadácie Bardejov sa oboznámilo 
s dosiahnutými výsledkami komunitnej nadácie v roku 2010, ktoré 
predstavili správca nadácie Ing. Jozef Jarina a predseda správnej rady 
Dr. Vladimír Savèinský. Kultúrny program bol tento rok zostavený 
z vystúpení žiakov Súkromnej ZUŠ Kesel, rómskej speváckej skupiny 
SABROSA a speváka Roba Miklu.



tolerancie a výchovy k demokratickým hodnotám. Maximálna výška 
grantu je 332 EUR 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 
finanèné zdroje, prípadne rýchlu možnos� podpory. Podpora jedného 
projektu je limitovaná finanènou èiastkou max. 332 EUR, 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 332 EUR. Spolufinancovanie žiadate¾om je 
minimálne vo výške 50% rozpoètu projektu.

5. Mladí filantropi
Mladí filantropi je inovatívny grantový program spravovaný mladými 
¾uïmi. Program je realizovaný pod hlavièkou Asociácie komunitných 
nadácií Slovenska v jej èlenských nadáciách. Cie¾om programu 
je rozvíja� filantropiu medzi mladými ¾uïmi, vies� ich k aktívnemu 
záujmu o riešenie potrieb komunity v ktorej žijú, podpori� talent 
a zaujímavé nápady mladých ¾udí. 
Program realizujú mladí ¾udia pre mladých ¾udí, komunitné nadácie 
zastrešujú program administratívne, poskytujú mladým filantropom 
svoje know-how, poradenstvo a technickú podporu. V rámci programu 
sú vyškolené mládežnícke tímy pod vedením komunitných nadácií. 
Program realizovala KNBJ pre mladých ¾udí v Prešove  pod názvom 
„Mladí mladým“ ako pokraèujúci program Komunitnej nadácie Prešov 
po jej doèasnom ukonèení èinnosti. V decembri 2011 však zaèala 
prvýkrát realizova� tento program aj so skupinou mladých ¾udí 
v Bardejove. Jej aktivity a výsledky budú predmetom  nasledujúcej 
Výroènej správy KNBJ za rok 2012.

6. Osobitne podporené projekty
V kompetencii Správnej rady KNBJ je podpori� aj projekty mimo 
vyhlásených grantových programov. Musia spåòa� rovnaké kritériá ako 
projekty predložené v grantových programoch.

GRANTOVÉ PROGRAMY 
KNBJ V ROKU 2011

KNBJ GRANT PROGRAMS IN 2011
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V roku 2011 KNBJ podporila 34 projektov v celkovej sume 
22 973,36 EUR. 
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 2011 KNBJ otvorila nasledovné grantové programy:

1. Èistý Bardejov 
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 500 EUR, 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 

Mesto Bardejov
XAWAX personální servis, s. r. o., O. Bartoš
HERSTEK MILAN spol. s r. o.
Š  AUTOSERVIS Bardejov, s. r. o., Ing. J. Holub 
Anavek, spol. s r. o., J. Greš-Va¾a
Bioenergy Bardejov, s. r. o.
Lekáreò Pharmacia, RNDr. B. Porjandová
BARDBYT, s. r. o.
Plastik, s.r.o., Ing. M. Barna 
Hobby/bj, s.r.o., Vladimír Kažimír
VANDSAV, s.r.o., MUDr. V. Savèinská
ECON, v.o.s., Ing. P. Kokinda, Ing. A Kokindová
Asociácia komunitných nadácií Slovenska
PARADA, s. r. o.
RWE Gas Slovensko

Individuálni darcovia/Individual donors:
Mgr. Vladimír Harajda
Mgr. Valika Harajdová 
Peter Ulièný
Ing. Zuzana Ulièná
MUDr. Ján Fotta
PhDr. Božena Porjandová 
PaeDr. Vincent Bujòák
Akad. sochár Martin Kutný
Ing. Žak Jaroslav
RNDr. Vladimír Savèinský
MUDr. Vanda Savèinská 
Ph.Dr. Jaroslav Keselica
Eva Keselicová
JUDr. Martin Tuleja
Mgr. Marta Breisky
JUDr. Eva Hudáková
PhDr. Mikuláš Lovacký
Mária Lešèišinová
Vladimír Kažimír
Ing. Mária Vizváriová
Peter Demèko
Alexander Bucko
RNDr. Marcel Tribus
¼uboš Bi¾
Mgr. Mária Bi¾ová
Miroslav Jaèšur
Ing. Martina Jašèurová
Ing. Jozef Roha¾
¼udovít Billý
Mária Revi¾áková
Ing. Jozef Jarina
Peter Ganzarèík
Ing. Leonard Baòas
Mária Zaku�anská
Vlasta Fodorová
Marián Revi¾ák
Ing. Ján Pichaniè
Danka Matejová

Nefinanèné dary/In-kind donations:
Mária Lešèišinová  El. reštaurácia
Ing. Marta Dvorská
JUDr. Diana Fabiánová
Judita Hrubyová
Pavol Tarasoviè
Jozef Boža
Mgr. Ján Šoltés
MUDr. Aladár Šaláta, CSc.
Barbora Puchalíková

Mediálni podporovatelia/Media partners:
Bardejovské novosti
Bardejovská televízna spoloènos�
Aréna Bardejov
Prešovský denník Korzár

KNBJ SUPPORTERS IN 2011

PODPOROVATELIA  
KNBJ V ROKU 2011



In 2011, KNBJ supported 34 projects in a total amount 
of 22 973,36 EUR. 
Projects supported by the Foundation must meet several criteria: 
the most important are its public benefit for the community 
and financial matching on the part of the grant seeker. Last but not 
least, the projects must be volunteer - driven.
The supported projects are monitored on a regular basis by the KNBJ 
staff or the Board of Directors- either via their attendance at supported 
events, or by means of meetings and consultations with project 
implementators. After the projects have been carried out, 
the grantees are required to submit final project reports along 
with financial reports.

In 2011, KNBJ opened the following grant programs:

1. Clean Bardejov 
The purpose of the Program is to support any civic activity directed 
at improvements of living environment in housing areas, public areas 
as well as areas adjacent to office buildings. The maximum grant
 is 500 EUR. The financial matching principle requests the grant seeker 
to provide 10 % of direct financial costs and 20 % non-financial costs 
of the project budget.

2. Children and Youth
The Program focuses on active and creative leisure time activities 
of children and youth. We support club activities and interests' circles, 
especially in the field of direct work with these age groups while 
the priority is given to creativity, tolerance and education towards 
democratic values. The maximum grant is 332 EUR, and co-financing 
of a grant seeker is 50% of the project 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 quick financial support. The maximum grant is 332 EUR, and any 
organization may receive only one Quick Grant in a two-year period. 
The matching of a grant seekers is 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 was designed based on results of a local public 
questionnaire and the Strategic Plan of Economic and Social 
Development, Bardejov. It provides financial assistance with 
organization of all different events in the town center. Maximum size 
of a grant is 332 EUR. Financial matching on the part of a grant seeker 
is 50 % of the project budget.   

5. Youth Philanthropists
Youth Philanthropists is a new innovative grant program managed 
by young people. The Program is implemented under the umbrella 
of the Association of Slovak Community Foundations and has been 
carried out in its member foundations. Purpose of the Program
 is to develop the notions of philanthropy amongst young people, 
to nurture their active involvement into problem  solving in their youth 
communities, to support their many talents and interesting ideas.
The Program is implemented by young people for young people. 
Community foundations provide the administrative umbrella for young 
volunteers: they provide them with know  how, advisory and technical 
assistance. Also, they provide training to their youth teams. 
In 2011, our Foundation implemented the program entitled Youth 
for Youth for young people in Prešov as a continuation of the program 
run by the Prešov Community Foundation after the temporary closure 
of its operations.       
However, in December 2011 we, for the first year, launched 
the Program with a group of young people also in Bardejov. Activities 
of the group and results of their work will be provided in the KNBJ 
Annual Report 2012.  

6. Other Grants
The KNBJ Board of Directors may decide to award grants also outside 
opened grant programs. However, such grants must comply 
with identical criteria as all projects submitted within regular 
programs.  
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DONATE 2% AND DONATE TO YOURSELF

Zaèiatkom roka 2011 KNBJ zahájila kampaò zameranú na získanie 
2% z odvedenej dane z príjmu fyzických osôb a 1,5% z odvedenej 
dane z príjmu právnických osôb. 
Prostredníctvom svojich dobrovo¾níkov, zamestnancov  KNBJ a èlenov 
správnej rady,  tzv. direct mailingom sa nám podarilo presvedèi� 
darcov, že Komunitná nadácia Bardejov je efektívnym 
a dôveryhodným partnerom a prostredníkom na využitie získaných 
peòazí v prospech skvalitnenia života Bardejovèanov.
Zo získaných 14 960, 96 € sme podporili zmysluplné aktivity a dobré 
nápady vo forme predložených malých projektov do Komunitnej 
nadácie Bardejov, ako napr. zriadenie stálej fotogalérie v priestoroch 
Kina Žriedlo v Bardejovských Kúpe¾och neformálnym združením 
BARDAF  fotoklub amatérskej fotografie, medzinárodnú mládežnícku 
spoluprácu študentov Gymnázia L. Stöckela s partnerskými školami 
v Nemecku a Po¾sku, pooperaènú rehabilitáciu �ažko zdravotne 
postihnutého die�a�a  a rad ïalších verejnoprospešných aktivít.

In early 2011, the Foundation launched a fundraising Donate 
2% campaign with the purpose to motivate individuals and businesses 
to assign 2% of the paid income tax of individuals and 1, 5% 
of the paid income tax of businesses. 
With the assistance of our volunteers, staff and the Board of Directors, 
via direct mailing, we succeeded in demonstrating to our prospects 
that the Foundation was an effective and trustworthy partner, and an 
appropriate channel to use the raised funds for the benefit of improved 
lives of all Bardejov citizens.    
The raised amount of 14 960, 96 EUR helped to fund useful projects 
and good ideas submitted to the Foundation for financial support, such 
as creation of a permanent photo gallery in the Žriedlo Cinema in 
Bardejovské Kúpele , an initiative undertaken by BARDAF  Photo Club 
of Amateur Photography, or international youth collaboration 
of students of L. Stöckel Grammar School and its sister schools 
in Germany and Poland, or post-surgery physical therapy 
of an extensively handicapped child, and a number of other charitable 
activities.  

DARUJ 2% 
A OBDARÍ� SEBA
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O E S  E TV LUNT ER  ABOUT TH  YOU H 
ILA OPH TROPISTS PR GRAM

DOBROVO¼NÍCI O PROG-
RAME MLADÍ FILANTROPI

7 16 7

Keï som prvýkrát poèula o projekte Mladí filantropi, tak sa mi táto 
myšlienka hneï zapáèila a bola som z toho nadšená. Posledné 
mesiace mi dali ve¾mi cenné skúsenosti, ktoré mladý èlovek len 
tak ¾ahko nezíska, pretože škola nám ve¾akrát ponúka len samé 
teoretické vedomosti. V našom meste bol tento projekt realizovaný 
po prvýkrát, a môžem poveda�, že sme sa mali èo uèi�. Budovanie 
tímu, hodnotenie projektov, vystúpenia v médiách, tvorba plagátov 
a mnohé iné úlohy èakali len nato, aby sme sa do nich pustili. Zaèiatky 
sú �ažké, no myslím si, že sme to zvládli na jednièku a zároveò 
nám v pamäti ostali mnohé úsmevné situácie a množstvo 
nezabudnute¾ných zážitkov. Verím, že Mladí filantropi budú 
pokraèova� naïalej a projekty pre spestrenie a skvalitnenie života 
v našom meste sa budú len tak hrnú� :-).

Denisa Mihoková, Èlenka Mladých filantropov BardFil, Bardejov

When I first came across the Youth Philanthropists Program, 
I immediately loved the idea and was very excited about it. The recent 
months have given me loads of very valuable experience, which 
is usually difficult to come by for a young person, as the school often 
offers only theoretical knowledge. It has been the first year of the 
Program in our town, and we quickly realized that there was a lot to 
learn. Teambuilding, decision-making, media presentations, creative 
graphic design work, and many other tasks were to be completed. In 
spite of the tough beginnings, I think we managed to pull the Program 
off superbly, and we can now reminisce about quite a few fun 
situations and unforgettable experiences. I believe that the Youth 
Philanthropy program will continue and that we will be overloaded with 
projects beautifying and improving the life in our town .

Denisa Mihoková, Member of Youth Philanthropists - BardFil, 
Bardejov   
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SUPPORTED PROJECTS

Program Deti a mládež I. kolo/Children and Youth Program I. 
round

Projekt è. 1/1/2011 DaM
Žiadate¾: Základná umelecká škola M. Vileca
Názov projektu: Tri citróny
Projekt bol zameraný na zapojenie žiakov stredných škôl do realizácie 
divadelnej rozprávky Tri citróny a zároveò ich motivova� k zmysluplnému 
tráveniu vo¾ného èasu. Divadelné predstavenie prinieslo hodnotný 
umelecký zážitok nielen zapojeným žiakom, ale aj širokej verejnosti, ktorá 
ho mohla nieko¾kokrát zhliadnu� vo ve¾kej koncertnej sále ZUŠ M. Vileca.

Projekt è. 2/1/2011 DaM
Žiadate¾: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Názov projektu: Cyrilometodské slávnosti ekumenickej jednoty
Cie¾om Cyrilometodských slávností bolo pripomenú� si významnú udalos� 
príchodu solúnskych bratov, sv. Cyrila a Metóda do našej krajiny v roku 863 
a založenie Matice slovenskej v roku 1863. Priblíženie ich životnej púte, 
misionárskej èinnosti a tvorby, ktorej sa venovali aj prostredníctvom 
slávnostného koncertu a slávnostných prejavov
v miestnom amfiteátri. 

Projekt è. 3/1/2011 DaM
Žiadate¾: Súkromná základná umelecká škola Kesel
Názov projektu: „Z každého rožku trošku“

Prostredníctvom výchovného programu pod názvom „Z každého rožku 
trošku“ sa mohli deti základnej umeleckej školy oboznámi� s rôznymi 
podobami literárno-dramatickej tvorby, krátkymi ukážkami 
W. Shakespeara, èi B. S. Timravy. Po nacvièení krátkych etúd sa žiaci 
predstavili verejnosti a ukázali svojím rovesníkom, ako sa dá aktívne trávi� 
vo¾ný èas.

Projekt è. 4/1/2011 DaM
Žiadate¾: Spojená škola
Názov projektu: Kriváò pod pa¾bou fotoobjektívov a kamery
Cie¾om projektu bolo zapoji� a usmerni� mladých talentovaných ¾udí 
z odboru Grafik digitálnych médií do netradièných aktivít. Odborní 
pedagógovia zorganizovali pre týchto žiakov expedíciu na vrch Kriváò, aby 
spojili ich zruènosti so špecifickým poh¾adom reality formou fotografií 
a krátkeho dokumentárneho filmu. Diela, ktoré na nej vznikli boli následne 
vystavené pre verejnos� v priestoroch Šarišského múzea v Bardejove.

Program Deti a mládež II. kolo/Children and Youth Program II. 
round

Projekt è. 1/2/2011 DaM
Žiadate¾: Neformálne združenie rodièov Hokejovej mládeže 
v Bardejove
Názov projektu: Rozvoj žiackeho hokeja v Bardejove 
cez medzinárodné partnerstvá
Týmto projektom chce neformálne združenie rodièov Hokejovej mládeže 
založi� tradíciu organizovania medzinárodného hokejového turnaja 
s možnos�ou vzájomnej výmennej úèasti aj našich hokejových družstiev 
u zahranièných úèastníkov. Na turnaji, ktorý sa uskutoènil v Bardejove, 
sa zúèastnili dve zahranièné hokejové mužstvá  Willbees Chestemere, 
Kanada a HC Sanok, Po¾sko. Mladí kanadskí hokejisti sa zúèastnili 
aj jednodenného vyuèovacieho procesu na 5. ZŠ, podobne ako bardejovskí 
žiaci pred rokom v Kanade.

PODPORENÉ
PROJEKTY
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ACCOUNT BALANCE 2011

P r í j m y  /  I n c o m e
Mesto Bardejov 10 000,00 €
Príspevky a dary PO  5 756,91 €
Príspevky a dary FO  3 457,00 €
Príspevok z podielu zapl. dane 2% 14 960,96 €
Ministerstvo kultúry SR - grant                           5 000,00 €
Úrad vlády SR  grant                                         3 806,31 €
Asociácia komunitných nadácii Slovenska         3 832,20 € 
ÚPSVaR  dotácia                                                      36,15 €
Iné príjmy  (prenájom reklamnej plochy)    960,00 €
Úroky banky a kurzové zisky    72,63 €
Príjmy celkom / Total Income:  47 882,16 €

V ý d a v k y  /  E x p e n s e s
Granty              22 973,36 €
Náklady na zamestnancov  4 075,92 €
Koordinácia projektov KNBJ                                  880,08 €
Úètovnícke služby   798,00 €
Audit   200,00 €
Nájomné  1 328,07 €
Opravy a udržiavanie techniky        168,88 €
Kancelárske potreby   189,33 €
Propagácia a tlaèoviny  1 252,37 €
Reprezentaèné, obèerstvenie, ubytovanie   336,42 €
Telekomunikaèné náklady   21,00 €
Poštovné   57,10 €
Cestovné  1 095,54 €
Benefièný veèer KNBJ                                        1 419,85 €
Náklady kult. podujatí  projekty KNBJ 10 371,46 €
Drobný majetok spotrebný                                    36,33  €
Ostatné dane a poplatky      58,14 €
Osobitné náklady + notárske služby   846,83 €
Poplatky banke   148,35 €
Daò z príjmov                                                        172,85 € 

Výdavky celkom / Total Expenses  46 430, 06 €

Stav na úète nadaèného imania KNBJ k 31. decembru 2011 /Value 
of KNBJ endowed funds as of 31 December 2011:    7 396,60 €

ÚÈTOVNÁ ZÁVIERKA 
ZA ROK 2011

15i



149
Projekt è. 2/2/2011 DaM
Žiadate¾: Súkromná základná umelecká škola Kesel
Názov projektu: „By� IN-ý je úžasné“
Projekt tvorilo pä� náuèných stretnutí, poèas ktorých sa deti a mládež uèia 
spoloèenskému správaniu, etikete stolovania, správnemu spôsobu 
komunikácie a celkovému správaniu sa na spoloèenských aktivitách, 
èi v bežnom živote. Vyvrcholením týchto stretnutí bol spoloèenský veèer 
vo forme plesu, na ktorom môžu deti a mládež zužitkova� svoje 
nadobudnuté znalosti a zruènosti.

Program Èistý Bardejov I. kolo/Clean Bardejov Program I. round  

Projekt è. 1/1/2011 ÈB
Žiadate¾: Klub Dôchodcov Bardejov
Názov projektu: Úprava prostredia v Bardejovských Kúpe¾och
Prostredníctvom tohto projektu sa aktívni èlenovia Klubu dôchodcov 
rozhodli pusti� do úpravy lesných cestièiek v Bardejovských Kúpe¾och, 
ktoré boli znièené èi poškodené prírodnými živlami, alebo zahádzané 
odpadkami a tým ich opä� sprístupni� návštevníkom kúpe¾ov.

Projekt è. 2/1/2011 ÈB
Žiadate¾: Neformálna skupina osôb v zastúpení Ing. Marina 
Jašèurová
Názov projektu: Premena „nášho kruháèa“, Etapa II.
Táto aktivita nadväzuje na predchádzajúci projekt, ktorý sa realizoval 
v roku 2008 s cie¾om spríjemnenia prostredia mimo mestského 
a pracovného ruchu. Obyvatelia mestskej èasti Dlhá Lúka si takto 
svojpomocne postavili oddychovú zónu pre deti a dospelých vo svojej 
lokalite, ktorá im umožòuje ïalej rozvíja� okrem iného aj dobré susedské 
vz�ahy.

Projekt è. 3/1/2011 ÈB
Žiadate¾: Neformálna skupina osôb v zastúpení Marek Hudák
Názov projektu: Premena prostredia pri Cyrilometodskom kríži
Cie¾om projektu bolo skultúrni� a zve¾adi� prostredie pri Cyrilometodskom 
kríži a sprístupni� tak cestu ku krížu na Šibenej hore. Èlenovia neformálnej 
skupiny vykosili trávu v jeho okolí, obnovili nátery zábradlí a upratali okolie 
od odpadkov. 

Program Èistý Bardejov II. kolo/Clean Bardejov Program II. round 

Projekt è. 1/2/2011 ÈB
Žiadate¾: Detská organizácia Fénix  Územná správna rada 
Bardejov
Názov projektu: Turistický znaèený chodník pre lyžiarsku 
turistiku
Úlohou projektu bolo lepšie a kvalitnejšie vyžívanie terénov v okolí 
Bardejovských Kúpe¾ov na turistiku v zime aj v lete a zároveò zvýši� 
bezpeènos� pohybu pri lyžiarskej turistike. Súèas�ou projektu bolo 
vytýèenie troch trás prijate¾ných pre široký okruh turistov, osadenie 
informaènej tabule a smeroviek pre jednotlivé okruhy trás.

Projekt è. 2/2/2011 ÈB
Žiadate¾: Obèianske združenie Dobrá MyšLienka
Názov projektu: Magura  „legendárny vrch“ nad Bardejovom
Projekt bol zameraný na zatraktívnenie bezprostredného okolia Bardejova, 
vyèistením a úpravou výstupových trás aj samotného vrchu. Pokraèoval 
osadením informaènej tabule 
(v lokalite Bardejovské Kúpele - pri jazierku a pri hornom kúpalisku, keïže 
sú východiskovým bodom pre výstup na Maguru) a osadením 
netradièného smerovníka na vrchole.

Projekt è. 3/2/2011 ÈB
Žiadate¾: Neformálna skupina Mladí filantropi
Názov projektu: Záhrada pre všetkých
Tento projekt sa týka zanedbanej a stavebným materiálom zahádzanej 
záhrady patriacej Šarišskému múzeu v historickom jadre mesta. Cie¾om 
bolo vyèistenie a skultúrnenie tejto záhrady, ktorá sa v neskôr bude môc� 
využíva� na rôzne kultúrne alebo vo¾noèasové aktivity pre verejnos�.

Projekt è. 4/2/2011 ÈB
Žiadate¾: IUVENES pri Gymnáziu L. Stöckela n. f.
Názov projektu: Miniarborétum GLS
Zámerom projektu bolo vybudovanie miniarboréta v priestoroch 
gymnázia, ktoré slúži študentom ako praktická uèebná pomôcka, zároveò 
je prístupné aj širokej verejnosti. Využité boli dreviny rastúce v parku 
Aloisa Jiráska a v areáli gymnázia, doplnené výsadbou rôzneho spektra 
drevín, ktorú svojpomocne zrealizovali študenti so svojimi pedagógmi.

Program Oživme Radnièné námestie/Let's Cheer Up Radnièné 
námestie  Town Hall Square 

Projekt è. 1/2011  ORN
Žiadate¾: Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove
Názov projektu: „Valali v mesce“ 
„Valali v mesce“ predstavujú pre Bardejovèanov popoludnia s folklórom 
a ¾udovými tradíciami, prostredníctvom ktorých im je priblížený vidiecky 
spôsob života našich okolitých obcí. Podujatie sa konalo na mestskom 
amfiteátri a plánuje sa jeho pokraèovanie.  

Projekt è. 2/2011 ORN
Žiadate¾: OZ Different  združenie na podporu a rozvoj kultúrnych 
aktivít
Názov projektu: Všetko o rodine  multikultúrny projekt o de�och, 
mládeži a rodine v súèasnosti
Projekt mal za cie¾ vzbudi� záujem verejnosti o súèasné problémy mládeže 
v rodine a v spoloènosti prostredníctvom verejných diskusií o možnostiach 
uskutoèòovania zmien a zlepšovania aktuálneho stavu. Súèas�ou projektu 
je aj vznik klubového kina Kameò, ktoré  pravidelne premieta filmy v troch 
sekciách: dokument, hraný film a rodinné kino v kaviarni kníhkupectva 
Rados� na Radniènom námestí, kde môžu prís� aktívne trávi� èas aj rodiny 
s de�mi.

Projekt è. 3/2011 ORN
Žiadate¾: Neformálna skupina SOS Psíky
Názov projektu: Moja vášeò je mojím poslaním, moje psíky 
sú mojou vo¾bou
Hlavným cie¾om projektu bolo zlepši� životné podmienky opustených, 
nechcených a týraných psíkov v karanténe, pokia¾ sa neumiestnia 
v nových adopèných rodinách. Súèas�ou projektu je aj prehliadka psíkov 
z útulku, ktorá sa uskutoènila pri príležitosti medzinárodného dòa detí 
na Radniènom námestí.

Program Rýchle granty/Quick Grants Program

Projekt è. 1/2011 PRG
Žiadate¾: Partizán Bardejov, futbalový oddiel
Názov projektu: Futbalový turnaj mesta Cesena
Najmladší športovci   Partizána Bardejov boli jedinými úèastníkmi 
zo Slovenska, ktorí sa zúèastnili ve¾kého futbalového turnaja v talianskom 
meste Cesena. Mladí futbalisti dostali možnos� reprezentova� naše mesto  
v zahranièí nielen po športovej stránke, ale aj dokumentaènými materiálmi 
mesta a regiónu.  Svojimi zážitkami z turnaja sa im podarilo priláka� 
ïalších rovesníkov k tomuto športu. 

Projekt è. 2/2011 PRG 
Žiadate¾: Neformálne združenie osôb v zastúpení Ing. Jozef 
Maèejovský
Názov projektu: Športové zápolenie pohranièných miest 
Bardejov a Gorlice
Cie¾om projektu bolo zorganizova� športové podujatie pre obèanov 
spriatelených miest Bardejov a Gorlice za úèelom aktívneho trávenia 
vo¾ného èasu, vzájomného spoznania kultúr dvoch susedských krajín 
a nadviazania nových kontaktov. 

Projekt è. 3/2011
Žiadate¾: Športový klub R-SKI Regetovka
Názov projektu: Podpora rozvoja mladých lyžiarských talentov
Cie¾om projektu je skvalitni� materiálne podmienky mladých 

Multicultural Art Camp of artists from the Pentapolitana 
towns
On June 13  16, 2011, the Bardejov Community Foundation carried 
out its own project of the Multicultural Art Camp for artists 
from the Pentapolitana towns with the support of the Slovak Ministry 
of Culture within the European Capital of Culture  Košice 2013, 
PENTAPOLITANA Program.  
Eight artists  stone sculptors, wood carvers and painters 
from the towns of former medieval group of Pentapolitana (Košice, 
Prešov, Bardejov, Levoèa and Sabinov) took a part in the camp, 
presented their art and demonstrated collaboration of their towns 
in culture and arts even today. The created art works now adorn public 
places and interiors in the town center. 

Multicultural Bardejov
The Foundation organized this small music festival entitled 
„Multicultural Bardejov“ on 29 September, 2011 with the purpose 
to bring together three nationalities living in the Bardejov  Svidník 
sub-region: Slovak, Ruthen and Roma, to raise awareness of the need 
to eliminate xenophobia, social tension, and to foster civic society 
principles.
„Being different makes us stronger“ was the 'leitmotif' of the festival.
The Project of the festival was funded from the support program 
of the Slovak Government Office  National Minorities Culture 2011.
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Clean Bardejov Program

In April 2011, the Bardejov Community Foundation opened, 
in partnership with the Bardejov Town Hall and the Bardejov Television 
Corporation, the Clean Bardejov Program.

This initiative is a part of the currently implemented Strategic plan 
of socio - economic 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.). This fall, the winners will receive 
their awards from Mayor and representatives of the organizations 
involved into implementation of 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 impressi
on of that particular part of the town, are in a form of photographs and 
descriptions identified on a website of the Foundation. Owners 
or managers of these „uglies“ are notified in writing to remove these 
imperfections. 

Therefore, the Foundation approached all citizens of Bardejov 
who cared about a high - quality and pleasant environment in their 
home town to take photographs of areas and buildings which harm 
the attractiveness of the city and its living conditions, and send 
the pictures by post or e - mail to the office of the Bardejov Community 
Foundation. The winning „ugly“ is selected from among nominated 
candidates by high school students. In October at a gala event, 
the winner is awarded the City Thistle Prize. 
Every citizen who had taken a part in this initiative and sent at least 
two photographs received a Foundation's T - shirt with the logo 
of the Clean Bardejov Program.   

bardejovských lyžiarskych talentov a rozvoj tohto športu. Èlenovia klubu, 
prevažne rodièia detí, svojpomocne vystavali slalomovú dráhu. Táto dráha 
slúži na zlepšenie lyžiarskych zruèností nielen de�om a mládeži združených 
v lyžiarskom klube, ale aj mladým záujemcom prejavujúcich záujem 
o pestovanie tohto druhu športu. 

Projekt è. 4/2011 PRG
Žiadate¾: Obèianske združenie TARKA
Názov projektu: Šírenie a zachovanie ¾udových tradícií medzi 
mladými ¾uïmi v meste Bardejov
Obèianske združenie TARKA prispieva k udržaniu a  rozvoju folklórnych 
tradícii v Hornošarišskom regióne prostredníctvom folklórneho súboru 
TARKA. Cie¾om tohto projektu je prehåbi� záujem verejnosti, 
predovšetkým mladšej generácie, o pestovanie folklórnych a ¾udových 
tradícií v meste cez zabezpeèenie materiálneho vybavenia pre nových 
a mladých èlenov, predovšetkým formou zhotovenia nového krojového 
obleèenia, za úèelom skvalitnenia ich prezentácie nielen v Bardejove, 
ale aj mimo regiónu a v zahranièí.

Projekt è. 5/2011 PRG
Žiadate¾: OZ Different  združenie na podporu a rozvoj kultúrnych 
aktivít
Názov projektu: Jeden svet 2011  Medzinárodný festival 
dokumentárnych filmov
Filmový festival Jeden svet je jediným kultúrno  vzdelávacím podujatím 
na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ¾udsko  právnymi a globálnymi 
témami. Tento festival dokumentárnych filmov už nieko¾ko rokov prináša 
do Bardejova OZ Different v spolupráci s OZ Èlovek v ohrození. Úlohou 
projektu bola podpora šírenia a reflexie týchto tém prostredníctvom 
premietnutých dokumentov, výstavy aj hudobných a diskusných 
sprievodných podujatí. 

Projekt è. 6/2011 PRG
Žiadate¾: Ján Tarnovský
Názov projektu: Zážitky mladého Bardejovèana zo základnej 
vojenskej služby
Cie¾om projektu bolo priblíži� život v Bardejove a v spoloènosti v druhej 
polovici 20. storoèia cez príbehy vojaka základnej vojenskej služby 
v bývalom Èeskoslovensku. Tieto príbehy boli vydané formou knihy pod 
názvom „682“. Zameriavajú sa na život obyèajného mladého èloveka 
v socialistickej spoloènosti, nielen vo vojenskom prostredí, ale aj v civilnom 
prostredí nášho mesta. 

Program Mladí filantropi/Youth Philanthropists 

Projekt è. 1/2011 MM
Žiadate¾: Neformálna skupina, v zastúpení: Barbora 
Puchaliková, Ivan Kanala, Lucia Regrútová
Názov projektu: Stop Being BORED! Change your life 
and be creative!
Žiadaná suma: 350 €
Schválená suma:  350 €
Opis: Organizácia kreatívneho podujatia na ktorom mladí talentovaní ¾udia 
predstavia svoje schopnosti, zruènosti a umelecké cítenie. Aktivity 
zahàòajú prezentácie výtvarných techník, kreatívne líèenie, hudobné 
a taneèné prezentácie, kreatívnu úèesovú tvorbu a ïalšie umelecké 
aktivity. 

Projekt è. 2/2011 MM
Žiadate¾: Nef. skupina, v zastúpení: Jonáš Verešpej, Matej 
Puchala, Šimon Puchala

Názov projektu: Lomowalls 2
Žiadaná suma: 350 €
Schválená suma: 350 € + 100 € za inovatívny nápad
Opis:  Cie¾om je vytvori� lomography workshop a vytvori� výstavu 
fotografií spojenú s vernisážou. Samotný lomography workshop spoèíva 
v zapožièaní lomografických fotoaparátov a kinofilmov mládeži, ktorá nimi 
nafotí snímky.

Projekt è. 3/2011 MM
Žiadate¾: Neformálna skupina, v zastúpení: Jana Bujòáková, 
Martin Župina. Miroslav Špak
Názov projektu: Underground guitar 2
Žiadaná suma:  200  €
Schválená suma:   120  €
Opis: Cie¾om je podujatie pre mladých gitaristov, ktorí sa zapoja 
do gitarovej lekcie,spoloèného odohrania skladieb a rôznych hier. 
Súèas�ou podujatia sú aj koncerty pre ¾udí bez gitár. Následne po akcii sa 
vystavia fotky z priebehu akcie v miestnej kaviarni. 

Projekt è. 4/2011 MM 
Žiadate¾: Neformálna skupina, v zastúpení: Ján Miku¾ák, Filip 
Hudák, Lukáš Kmec
Názov projektu: Skateday - bmx, inline, skate
Žiadaná suma: 350 €
Schválená suma:   350 € + 100 € za inovatívny nápad
Opis: Cie¾om je realizácia podujatia pre bmx, inline a skate nadšencov 
s rôznymi typmi prekážok. Súcas�ou je workshop vedený odborníkom, 
na ktorom bude uèi� a prezentova� bezpeènú stavbu prekážok. Vyrobené 
prekážky budú darované miestnym organizáciám, ktoré v Prešove 
podporujú aktivity v oblasti týchto športov.

Projekt è. 5/2011 MM
Žiadate¾: Neformálna skupina, v zastúpení: Tomáš Mu¾, Matej 
Bašista, Richard Kozma
Názov projektu: Jednoducho anglicky
Žiadaná suma: 370 €
Schválená suma:  250  €
Opis:  Cie¾om projektu je zaškolenie širokej verejnosti do kurzu anglického 
jazyka prostredníctvom jednodòového kurzu, ktorý má poukáza� 
na základy a dôležitos� tohto jazyka, a zároveò motivova� obèanov 
do ïalšieho štúdia.

Osobitne podporené projekty/Other Grants

Projekt è. 1/2011 OPP
Žiadate¾: Neformálne združenie BARDAF, fotoklub amatérskej 
fotografie
Názov projektu: Vytvorenie fotogalérie v priestoroch kina Žriedlo 
v Bardejovských Kúpe¾och
Cie¾om projektu bola propagácia amatérskej èinnosti èlenov fotoklubu 
BARDAF a zároveò oslovenie k tejto aktivite ïalších, najmä mladých ¾udí. 
V priestoroch kina Žriedlo tak vïaka podporenému projektu majú 
možnos� stálej výstavy najlepšie umelecké fotografie pre širokú verejnos�. 

Projekt è. 2/2011 OPP
Žiadate¾: IUVENES pri Gzmnáziu L. Stöckela n. f.
Názov projektu: Korene Európy 2011
Tento projekt so 7 roènou tradíciou je zameraný na medzinárodnú 
mládežnícku spoluprácu študentov Gymnázia L. Stöckela v Bardejove, 
Gymnázia Ernesta Barlacha v nemeckej Unne, Licea Jana Kochanovského 
a Gimnázia v po¾skej Muszyne. Jeho cie¾om je poèas ôsmych dní jeho 
trvania prispie� k rozvoju komunikaèných schopností zúèastnených 
mladých ¾udí, nauèi� ich pracova� a ži� vo viacnárodných komunitách 
a tým aj zvýši� ich možnos� uplatnenia sa v živote a na trhu práce.

Projekt è. 3/2011 OPP
Žiadate¾: Neformálna skupina v zastúpení Miroslav Janiè
Názov projektu: Rozvoj umeleckých zruèností
Cie¾om projektu je rozvíja� umelecké zruèností v ¾udovom umeleckom 
rezbárstve, ktoré napomáhajú zachovaniu ¾udových remesiel 
v prešovskom regióne a zapoji� do tohto remesla aj zaèínajúcich rezbárov. 
Výsledky projektu  drevené plastiky, figúry zatraktívòujú verejné 
priestranstvá v mestách a obciach Prešovského kraja.

Projekt è. 4/2011 OPP
Žiadate¾: Marián Bìlùnek
Názov projektu: Pooperaèná rehabilitácia die�a�a
V tomto osobitnom projekte sme finanène podporili otca �ažko zdravotne 
postihnutého die�a�a, ktorý potrebuje pravidelne nieko¾kokrát do týždòa 
navštevova� zdravotnícke zariadenia v Košiciach a Bardejove. 
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Program Èistý Bardejov

V apríli 2011 vyhlásila Komunitná nadácia Bardejov v spolupráci 
s mestskou samosprávou  a Bardejovskou televíznou spoloènos�ou 
program 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 organizácií 
realizujúcich program Èistý Bardejov. 

VLASTNÝ PROGRAM  
KNBJ V ROKU 2011

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 
budú prostredníctvom fotodokumentácie a textu umiestòované 
na webovej stránke nadácie a majitelia, resp. správcovia  „hyzdièov“ 
budú 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 jeho životné 
prostredie. O najväèšom hyzdièovi rozhodujú študenti stredných škôl 
spomedzi nahlásených „kandidátov“. Vyhodnotený najväèší hyzdiè 
získava cenu Bodliak mesta na slávnostnom vyhodnotení, vždy 
v októbri príslušného roku.
Každý, kto sa aktívne zúèastnil tohto programu prispením aspoò dvoch 
fotografií získal od  komunitnej nadácie trièko s logom „Èistý 
Bardejov“.

Multikultúrny plenér umelcov miest Pentapolitany

Komunitná nadácia Bardejov organizovala v dòoch 13.-16. júna 2011 
svoj vlastný projekt, Multikultúrny plenér umelcov miest Pentapolitany  
s podporou Ministerstva kultúry SR v rámci projektu Európske hlavné 
mesto kultúry  Košice 2013, program PENTAPOLITANA.
Osem umelcov  kameòosochárov, drevorezbárov a maliarov z miest 
bývalého stredovekého združenia Pentapolitana (Košice, Prešov, 
Bardejov, Levoèa a Sabinov) svojou participáciou na tomto podujatí 
prezentovalo nielen svoje umenie, ale zároveò aj deklarovalo 
spoluprácu miest v kultúre a umení aj v súèasnosti. Výstupy projektu  
vyhotovené umelecké diela zatraktívòujú verejné priestranstvá 
a interiéry centra mesta.

Multikultúrny Bardejov

Tento malý letný hudobný festival  pod názvom “Multikultúrny 
Bardejov” uskutoènila komunitná nadácia 29.7.2011 s cie¾om 
zbližova� tri národnostné skupiny spoloènosti, slovenskú, rusínsku 
a rómsku, žijúce v subregióne Bardejov  Svidník, s dôrazom 
na elimináciu xenofóbie, sociálneho napätia a na posilnenie obèianskej 
spoloènosti. “Inakos� nás obohacuje”  to bola hlavná téma, 
ktorá sa niesla celým festivalom.
Projekt bol podporený z dotaèného programu Úradu vlády SR  Kultúra 
národnostných menšín 2011.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

