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Slovo predsedu

Už druhý rok za sebou by sa dal cha-

rakterizovať slovíčkom nepredvídateľ-

nosť. V čase, keď netušíte, čo sa stane 

o týždeň — aké protipandemické pra-

vidlá budú či nebudú platiť, s koľkými 

divákmi môžete rátať a či sa to všetko 

nakoniec aj tak celé nezruší — sa veľmi 

ťažko plánujú akékoľvek živé poduja-

tia. Napriek tomu sme sa aj v uplynu-

lých dvanástich mesiacoch venovali 

diskusiám, výstavám, koncertom, 

kvízom, prednáškam a podcastom.

Okrem toho sa naše malé združenie 

rozrástlo o štyroch ďalších členov, 

vytvorili sme novú kolekciu tričiek  

a tašiek s motívom bardejovských 

maskarónov a po ročnej pauze sme 

spolu s inými neziskovkami a dobro-

voľníkmi zorganizovali novembrový 

Festival slobody. Radosť sme opäť 

prežívali aj z dvojice svadieb —  

— Dzurušovci, Geciovci; gratulujeme!

A ako vidíme rok 2022? Budú znova 

všetky festivaly, prednáškové sály  

a diskusné kaviarne poloprázdne, 

tiché a smutné? Vynasnažíme sa,  

aby to tak neskončilo. Budete pri  

tom spolu s nami?

Jakub Lenart

predseda, moderátor  

a nepripravený turista

→ 

Fotka 

Slavomír Jašš



Reflektor 

Letnú sezónu sme otvorili diskusným 

večerom o tom, načo nám je SpaceX, 

kedy sa už dostaneme na Mars a čo  

by na to všetko povedal Gagarin.  

Najnovšie vesmírne objavy nám  

priblížil redaktor časopisu .týždeň  

Juraj Petrovič a technik Astronomic-

kého observatória na Skalnatom  

Plese Peter Sivanič. Okrem nových  

poznatkov sme si domov odniesli aj 

vôňu vesmíru v podobe vzorky  

Eau de space — špeciálneho parfumu  

navrhnutého v spolupráci s NASA.

↓  

Fotka 

Nikoleta Sabolová

PechaKucha Night Bardejov  

Po roku sme do Židovského suburbia 

opäť pozvali niekoľko zaujímavých  

rečníkov z rôznych kútov Slovenska. 

Peter Majerníček, Patrik Jurík,  

Kristína Demková, Kristína Kmecová, 

Filip Humaj, Lenka Sisak, Matúš Roman, 

Karin Kolesárová, Tatiana Gogolová, 

Barbora Semanová — každý z nich 

dynamickým spôsobom (dvadsať 

obrázkov / dvadsať sekúnd) odprezen-

toval svoju srdcovú tému. Tentokrát sa 

večer niesol najmä v znamení dizajnu. 

 

 

↘  

Fotka 

Klára Fottová

 

 

Ľudia Bardejova 

Príbehy Bardejovčanov, ktorí majú 

zaujímavé postrehy či záľuby, sme 

aj v roku 2021 zverejňovali formou 

krátkych textov a fotografií na našom 

špeciálnom facebookovom profile. 

Tentokrát bolo publikovaných sedem 

rozhovorov (plus jeden podcast ako 

bonus) — hľadajte a inšpirujte sa  

na fb.com/ludiabardejova. 

→ 

Fotky 

Jakub Lenart



Ružový Bicykel 

Deviaty ročník nášho multižánrového 

festivalu bol tentokrát z pochopiteľ- 

ných dôvodov skrátený na jeden deň. 

Na už tradičnom podujatí plnom 

výtvarného umenia, hudby, diskusií, 

workshopov a neobyčajných ľudí  

z blízka aj zďaleka ste si mohli vypočuť 

hudbu White Place, Zuzany Mikulcovej 

alebo Tamary Kramar; športovú pred-

nášku Tomáša Čoreja alebo diskusiu 

so spisovateľom a komiksovým auto-

rom Danielom Majlingom. Zapojiť ste 

sa mohli do vedomostného kvízu alebo 

kreatívneho workshopu, na viacerých 

podlažiach Bašty zas zdobili steny 

mnohé výtvarné diela. A nesmel chý-

bať ani stan šikovného Doctora Bikea. 

↓  

Fotka 

Nikoleta Sabolová

Festival slobody

V spolupráci s Ústavom pamäti náro-

da, Komunitnou nadáciou Bardejov, 

OZ Different, OI Fortis a študentmi GLS 

sme v našom meste už po piaty krát 

pripravili festival, ktorého úlohou je 

pripomínať obdobia totalitných reži-

mov na Slovensku a byť tak memen-

tom pre budúce generácie. Podujatie 

malo tentokrát podobu filmovej pre-

hliadky, výstav, koncertov, diskusie  

a verejného odovzdania ceny Za odva-

hu a občiansku statočnosť. 

 

→ 

Fotka 

Karol Lenart

Karanténny kvíz

Keďže sme opäť museli časť roka tráviť 

kvôli pandémii doma, pokračovali sme 

v našom online vedomostnom kvíze — 

— mohli sa doň súťažne zapojiť tímy 

i jednotlivci počas dokopy štyroch 

živých vysielaní na Facebooku. Priame 

prenosy z pohodlia obývačky nášho 

predsedu opäť moderovala dvojica 

Jakub a Alenka.

 

↘

Fotka 

Zuzana Lenartová



Podcasty

V roku 2021 sme investovali do nákupu 

nových mikrofónov a profesionálneho 

rekordéra, ktorý nám umožňuje na-

hrávať podcasty v ešte lepšej kvalite.  

V Ľuďoch Bardejova a Reflektore špeciál 

si tak môžete vypočuť rozhovory  

s ľuďmi z rôznych kútov Slovenska,  

v Ad hoc podcaste sa Alenka a Peťo  

(ne)pravidelne rozprávajú o novinkách 

zo sveta vedy a vesmíru a v Čitateľskom 

denníku mudruje o knihách a komik-

soch Jakub so Šimonom. Malou novin-

kou je podcast Vtáčí zob, v ktorom sa 

spoločne s amatérskym ornitológom 

Samuelom venujeme našim opere-

ným susedom. Počúvať nás môžete na 

Spotify, SoundCloude, Apple i Google 

Podcasts. Záznamy z našich živých 

podujatí sú taktiež samozrejmosťou.

↓ 

Fotka 

Edita Maxinová 

Výstavy 

348 plagátov a autorov, 29 krajín, 

137 publikácií — presne to bol druhý 

ročník Poster Quadrennial Bardejov. 

Medzinárodná plagátová súťaž tak 

opäť pritiahla pohľad dizajnérov  

z celého sveta na naše malé mesto. 

Okrem hlavnej výstavy prístupnej  

v kultúrno-komunitnom centre Bašta 

a (netradične) aj na Kolonáde v Barde- 

jovských Kúpeľoch, si návštevníci mohli 

vrámci sprievodného programu po-

zrieť aj práce Juana Madriza (Diffuse 

reflection), Paulíny Javoríkovej (Dood-

les), KKW WFP ASP Krakow (Wykła-

dowcy), Petra Javoríka (Plagáty/Pos-

ters) a exteriérovú výstavu Tolerance 

Poster Project. Počas leta a jesene tak 

bolo spolu vystavených 800 plagátov 

od 650 autorov. Záver roka patril malej 

výstave Jakuba Lenarta Potulný grafik.

→  

Fotka 

Dominik Fotta

↘  

Fotka 

Peter Javorík



Kandelaber, to sú:

Členovia: 

Tomáš Dzuruš 

Dominik Fotta

Klára Fottová

Monika Geci

Róbert Geci

Peter Javorík

Jakub Lenart

Zuzana Lenartová

Peter Sivanič

Milan Škorupa

Erik Ždiľa

Asistenti:

Lenka Sisak

Aktívni dobrovoľníci: 

Zuzana Hvaťová

Natália Lešičková

Dorota Porubská

Nikoleta Sabolová

Ivana Škorupová

Rok 2021 v číslach

 1 nová kolekcia tričiek a tašiek 

 2 multižánrové festivaly

 2 živé podujatia 

 4 online kvízy 

 7 podnetných výstav 

 7 príbehov Ľudí Bardejov

19 originálnych podcastov

 33 hostí

3 000 + divákov

4 500 + podcastových vypočutí

Zostatok (2020): 1 957,39 € 

Výdavky: 16 336,00 € 

Príjmy — 2%: 1 316,69 €

Príjmy — granty: 12 300,00 €

Príjmy — iné: 1 519,80 €

Príjmy — spolu: 15 136,51 €

Zostatok (2021): 757,90 € 

 

Chcete nás podporiť?

Ak sa vám naše aktivity páčia, veľmi 

nám pomôže vaša podpora formou  

poukázania 2 % z daní, nákupu v na-

šom e-shope, finančného daru priamo 

na účet alebo prostredníctvom portálu 

darujme.sk. Všetky financie budú  

použité na vytváranie kultúry  

v meste Bardejov. 

 

Podporiť nás môžete aj tu: 

Ďakujeme

Rádio_FM 

OZ Different  

Libresso Löwy

OZ Náš Bardejov

Ústav pamäti národa

OZ Vita in Suburbium

Bardejovské Kúpele a.s.

Fond na podporu umenia 

Komunitá nadácia Bardejov 

Prešovský samosprávny kraj

Bašta — kultúrno-komunitné centrum

Alenka Petejová, Šimon Evin  

& Samuel Sabol

Osobitne chceme poďakovať  

všetkým našim dobrovoľníkom,  

podporovateľom a divákom.  

Bez vás by to nemalo zmysel.
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