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Okres Bardejov 

 
1. História  

 
 krátky popis historického vývoja okresu po súčasnosť 

 
 Okres leží v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji. Na 

severe hraničí s Poľskom, zo západu na východ postupne s okresmi Stará 

Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Svidník. Územím okresu preteká rieka Topľa, 

rozprestierajú sa tu pohoria Busov, Čergov a Ondavská vrchovina. 

Okres Bardejov bol osídlený už v predhistorickej dobe. Územím dnešného 
Bardejova viedli cesty neolitických pastierov, obchodných 
karaván, čo potvrdzujú bronzové depoty, latinské a 
rímske nálezy. Bolo tu sídlisko, ktorým prechádzali 
obchodné cesty smerujúce cez Tyličské sedlo do údolia 
Dunajca, Visly, cez Dukelský priesmyk do údolia Wisloka 
a Sanu, ukryté v údolí Nízkych Beskýd. Táto poloha ho 
ochránila pred vpádmi nepriateľov a čiastočne určovala 
jeho hospodársky a kultúrny vývoj.  
Príchod Slovanov znamenal postupne osídľovanie tohto 
územia a jeho pretváranie na hospodársko-kultúrnu 
oblasť. Prvá písomná správa o Bardejove pochádza z 
roku 1241 a je zaznamenaná v Ipatejevskej kronike. Z 
malej trhovej osady spomínanej v roku 1241 v listine 

Bela IV. sa postupne stáva mesto. Tento vývoj podporili kráľom udeľované 
privilégia, ktoré vábili prisťahovalcov z územia celého Slovenska, ale aj z iných 
krajín.  
V období feudalizmu, presnejšie od 12. storočia, dosiahlo významnejšie 
postavenie Makovické hradné panstvo. Siahalo od Bardejova po Stročín. Vo 
vlastníctve hradu a majetkov sa vystriedalo niekoľko feudálnych rodín, ktoré 
zakladali majere, píly, rybníky, sklárne. Z dedín panstva získali najvýznamnejšie 
postavenie Zborov, Kurima a Raslavice. Od 14. storočia sa politickým, 
hospodárskym a kultúrnym centrom stal Bardejov, ktorého hospodársky význam 
nastal s rozvojom obchodných stykov.  
Roku 1352 dostalo mesto výsadu konať 8-dňový jarmok a záruku slobody pre 
všetkých jeho účastníkov. Roku 1376 bol Bardejov povýšený na slobodné 
kráľovské mesto. Rôzne privilégia, ako hrdelné právo, právo skladu tovaru, 
slobodný pobyt kupcov v celej krajine a ďalšie, v pomerne krátkom čase 
povzniesli mesto na úroveň významnejších uhorských miest.  
V 15. a 16. storočí, keď Bardejov prežíval najväčší hospodársky rozkvet, stal sa 
súčasne významným centrom kultúrneho života. Veľkú pozornosť si zasluhuje aj 
hudba a školstvo. Bardejovská mestská škola nadviazala počas reformácie na 
takmer 100-ročnú školskú tradíciu a pod 
vedením bardejovského rodáka Leonarda 

Stöckela sa stala vyhľadávaným 
učilišťom. Kníhtlačiareň založená v roku 
1577 Dávidom Guttgeselom preslávila 
mesto bohatou produkciou tlačí. Koncom 
16. storočia vzniká v meste ďalšia 
kníhtlačiareň. Jej zakladateľom bol Jakup 
Klösz. Bardejovské tlačiarne produkovali 
významné literárne i umelecké diela.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Busov_%28pohorie%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cergov_%28pohorie%29
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Časté požiare, pokles obchodu, mocenské a náboženské nepokoje zapríčinili v 17. 
storočí úpadok Bardejova. K jeho ďalšiemu úpadku značne prispeli aj 
protihabsbuské povstania.  Aj keď od konca 18. storočia pociťoval Bardejov trvalý 
pokles obchodu a remesiel, remeselná výroba v prvej polovici 19. storočia ešte 
stále predstavovala dôležitú časť ekonomickej štruktúry mesta.  
V období takmer celého 19. storočia mesto stagnovalo. Zatiaľ čo Bardejov 
odpredal 5 poddanských dedín, tokajské vinice a časť mestského majetku, 
susedné mesta s rozvíjajúcim sa priemyslom rástli. Bardejov mal v roku 1850 
4941 obyvateľov, v roku 1910 6578 obyvateľov.  
Napriek živelným pohromám, ktoré značne negatívne ovplyvnili hospodársky 
potenciál mesta, vybudovali sa v 19. storočí niektoré dôležité a pre mesto 
nevyhnutné objekty. Vybudovaný bol hotel Hudgária a divadelná dvorana, 
nemocnica, budova štátneho gymnázia - 14 triedna ľudová škola. Stavebný 
ruch sa prejavil i v Bardejovských Kúpeľoch, ktoré sa v 19. storočí prežívali 
najväčší rozkvet. V rokoch 1893 - 1897 sa vybudovali najväčšie liečebné domy 
Deák, Szechenyi, Erzsébet (teraz Zborov, Dukla, Astória), väčšina kúpeľných víl 
bola prestavaná, zvýšil sa cudzinecký ruch. Mesto Bardejov vybudovalo v roku 
1883 továreň na hračky, dalo do prevádzky prvý valcový mlyn, zriadilo 
sochárske dielne vedené Móricom Hölzelom. K oživeniu cestovného ruchu 
prispela aj železnica. Pomerne dobre hospodárske výsledky, ktoré mesto  
dosiahlo po prvej svetovej vojne, boli výsledkom veľmi aktívneho hospodárenia 
s príjmami z lesov a ostatného majetku, zo štátnych dotácií a pôžičiek. 
Bardejov a Bardejovské Kúpele sa stávali miestom stretávania sa uhorskej 
šľachty. Od roku 1876 sa v školách vyučoval okrem nemeckého a slovanského 
jazyka aj jazyk maďarský. V roku 1888 už na všetkých školách zaviedli ako 
jediný povinný jazyk maďarčinu. Maďarizačný proces na dedine prebiehal 
oveľa pomalšie ako v meste. Skoro všetci učitelia boli nediplomovaní,  zväčša to 
boli remeselníci a roľníci len so základmi vzdelania.  
V 80. rokoch 19. storočia vznikajú na území Bardejovskej župy prvé robotnícke 
spolky. Sú to spolky tovarišov alebo obchodných pomocníkov, ktorí ešte nemali 
vyhranený triedny charakter, ich členovia nemali hlbšie politické a triedne 
uvedomenie. Prvá svetová vojna priniesla mestu a okresu nové utrpenie a biedu. 
Zárobkové možnosti sa znížili na minimum. Kúpyschopnosť obyvateľstva veľmi 
klesla, ceny potravinových článkov maximálne stúpli. Vyhlásenie Československej 
republiky a nastolenie československej štátnej moci sa stretlo so širokým ohlasom 
i podporou tunajšieho ľudu.  
 

Od 13. stor. do r. 1848 celé územie dnešného okresu Bardejov patrilo do Šarišskej 

stolice, neskôr, až do r. 1922, do Šarišskej župy. Okres Bardejov vznikol už v r. 

1923 krátko po vzniku prvej ČSR. S dnešným okresom mal rovnakú južnú, 

západnú aj severnú polovicu východnej hranice. Južná časť východnej hranice 

siahala len po obce Raslavice, Buclovany, Abrahámovce, Tročany, Kobyly, Rešov, 

Nižná Voľa, Vyšná Voľa, Hrabovec, Brezovka, Šašovka a Lipová. Územie 

juhovýchodne od nich spadalo do okresu Giraltovce. V r. 1923 - 1928 bol okres 

súčasťou Košickej župy, v r. 1938 - 1945 Šarišskej a v r. 1949 - 1960 patril do 

Košického kraja. V r. 1960 sa rozloha okresu Bardejov podstatne zväčšila. Na 

východe k nemu pričlenili celý bývalý okres Svidník, veľkú časť okresu Stropkov a 

severnú polovicu okresu Giraltovce. V r. 1968, keď na východ od Bardejova 

vznikol nový okres Svidník, zostala Bardejovu z tohto pričleneného územia len 

časť okresu Giraltovce, neskôr bola aj táto časť pričlenená do okresu Svidník. 

 

historické pamiatky  
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Mesto BARDEJOV a okolie 
 

 Starobylé mesto Bardejov patrí medzi historicky významné mestá na 

Slovensku. Je kultúrne a hospodárske sídlo okresu a má viac ako 34 000 

obyvateľov. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1241 a našla sa v 

Ipatijevskom letopise/ kronike. Výhodná poloha predurčovala mesto, aby sa stalo 

významným obchodným a spoločenským centrom. K jeho rozvoju najviac prispeli 

privilégia udelené kráľom Ľudovítom I. v roku 1352. Noví osadníci boli oslobodení 

od poplatkov, bolo povolené konať osemdňový výročný jarmok a kráľ nariadil 

opevniť mesto, čím vznikol jedinečný fortifikačný systém, z veľkej časti zachovaný 

dodnes. 

 V roku 1365 získalo mesto hrdelné právo a privilégium mať vlastného kata. 

V roku 1376 sa stal Bardejov slobodným kráľovským mestom. Ekonomický rozvoj 

ovplyvnilo právo skladu z r. 1402, ktoré určovalo kupcom ponúknuť svoj tovar 

najprv na predaj v meste. Domáci obchodníci mali povolený voľný pohyb a 

nemuseli platiť kráľovské mýta. Od roku 1453 má mesto vlastný erb, udelený 

kráľom Ladislavom. Najväčší vzostup v oblasti kultúry a rozvoj cechov a remesiel 

zaznamenal Bardejov v 15. storočí, ktorému sa zvykne hovoriť aj zlatý vek 

kultúry. Významnú úlohu v ňom zohral reformátor Leonard Stöckel, rektor 

humanistického gymnázia. 

 V 17. storočí postihli mesto Rákocziovské a Tökölyovské povstania, mor a 

veľké požiare, čo bolo začiatkom jeho úpadku. Priemysel bol slabo rozvinutý a 

niekoľko sklární v okolí a malá továreň na výrobu hračiek nestačili uživiť 

obyvateľstvo. Ani poľnohospodárstvo neriešilo tento problém, a tak nastalo 

masové vysťahovalectvo.  

Priemysel a výstavba sa začali rozvíjať až po II. svetovej vojne, kedy sa v meste 

vybudoval veľký obuvnícky závod, drobné podniky a výrobné družstvá. Začalo sa 

s obnovou bohatého historického dedičstva a v polovici 60-tych rokov bolo centrum 

mesta vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Začiatkom 70-tych rokov sa 

začalo s výraznou rekonštrukciou historického centra. Za aktívnu záchranu 

historických pamiatok udelilo UNESCO v roku 1986 mestu Bardejov Zlatú 

európsku medailu. V decembri roku 2000 bolo mesto Bardejov zapísané do 

Zoznamu svetového dedičstva. 

 

Najvýznamnejšie pamiatky mesta 

 

Historické jadro mesta je mestská pamiatková rezervácia. Zachovalo sa pôvodné 

mestské opevnenie z polovice 14. st. s úpravami na začiatku 15. st. Vo veľkom 

množstve sa zachovali bašty, brány a hradobné múry. Radničné námestie je 

lemované renesančnými meštianskymi domami postavenými na gotických 

základoch, ktoré majú množstvo bohato zdobených portálov, výklenkov a 

schodísk.  

 

Bazilika minor Sv. Egídia  

 Bazilika patrí medzi najvzácnejšie kultúrne pamiatky. Prešla niekoľkými 

stavebnými úpravami. Vo svojej terajšej podobe predstavuje jeden z vrcholov 

neskorej gotiky na východnom Slovensku.  

Trojloďová bazilika je nad svätyňou a v hlavnej lodi ukončená sieťovou 

klenbou, v bočných lodiach krížovou klenbou a pod chórom hviezdicovou klenbou. 
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Impozantný je interiér chrámu, kde sa zachovalo 11 pôvodných gotických 

krídlových oltárov. Krídla tvoria tabuľové maľby, zobrazujúce život svätca, 

ktorému bol oltár zasvätený. Najcennejším oltárom je oltár Narodenia Pána, 

najcennejšou plastikou kamenná Pieta, jediná kamenná plastika v kostole a 

najcennejšou maľbou je Tvár Krista. 

 

Stredoveká radnica 

 Prvá renesančná stavba na Slovensku bola postavená v rokoch 1505 až 

1511. Stavebnú časť realizovali Majster Ján z Prešova, Majster Alexander a 

Majster Alexius. Interiér maliarsky vyzdobil 

Theofil Stanczel a exteriér Matej Grünwald. 

Rímsu radnice zdobí 118 kamenných plastík. 

Na vrchole južného špicu je socha rytiera 

Rolanda, symbolizujúca kráľovské výsady. 

Na severnej strane je rarita - slnečné hodiny. 

Od roku 1905 je tu Šarišské múzeum. V 

radnici je umiestnená muzeálna expozícia 

Bardejov - slobodné kráľovské mesto, s 

nádhernými zbierkami dokumentov k správe 

mesta, gotické oltáre, ikony, plastiky, reprezentujúce i stredovekú slávu mesta. 

Zbierka ikonopisných pamiatok tvorí špecializovanú expozíciu ikon Šarišského 

múzea. 

 Mestský hradobný systém Bardejova bol jedným z najdokonalejších 

opevnení na Slovensku, z ktorého značná časť je zachovaná. Zrenovovaných je 

deväť bášt a dva barbakány. Pozoruhodná je Hrubá bašta, ktorej hrúbka múrov 

je až 3,5 m. Dolná brána uzatvárala vstup do mesta na severovýchode. Pôvodne 

vežovú bránu zo 14. st. doplnili v prvej polovici 15. st. o pravouhlé predbránie s 

padacím mostom, ktorý v roku 1821 bol nahradený dvojoblúkovým kamenným 

mostom. Medzi Severnou a Školskou baštou je pamätník Juraja Wintera z r.1679, 

vtedajšieho richtára mesta a velite3⁄4a vojsk, ktorý padol pri obrane mesta pred 

vojskami Imricha Tökölyho. Barbakán Hornej brány uzatváral vchod do mesta na 

južnej strane, z ktorého sa zachovali časti múrov a vystužené vodné priekopy. 

 

Židovské suburbium 

 Židia, ktorí v 18. storočí tvorili početnú časť obyvateľstva, si v rokoch 1771-

73 postavili veľkú synagógu, ktorá sa stala základom pre vybudovanie 

židovského suburbia. V synagóge sa zachovali nástenné maľby s rastlinnými 

motívmi z konca 19. st.. Na objekte bola 9. júna 1991 osadená pamätná tabuľa 

na počesť všetkým židom zavraždeným počas II. svetovej vojny. 

 

 

 

Šarišské múzeum Bardejov 

 Múzeum bolo založené 21. decembra 1903 ako múzeum Šarišskej župy. 

Prvá historická expozícia bola otvorená 23. júna 1907.  

 Po roku 1945 sa múzeum začalo profilovať ako vlastivedné, zamerané na 

dokumentáciu vývoja prírody a spoločnosti od praveku po súčasnosť. Od r. 1950 

sa sústredilo na dokumentáciu bardejovskej mestskej rezervácie. 
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 V súčasnosti dokumentuje historické, prírodné a spoločenské pomery 

regiónu horného Šariša. Spravuje vyše 700-tisíc zbierkových predmetov z rôznych 

oblastí muzeálnej práce. 

 Rozsahom svojich zbierok a výsledkami odbornej práce zaraďuje sa medzi 

najvýznamnejšie a najstaršie múzeá na Slovensku. Jeho umelecko-historické a 

prírodné zbierky patria k najcennejším na Slovensku. Celoslovenskú pôsobnosť 

má v oblasti dokumentácie ikonopisnej tvorby východného obradu. Mesto 

Bardejov je zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, a 

tým aj hnuteľné zbierky múzea získavajú charakter svetového významu. 

  

Múzeum má niekoľko expozícii. 

 

 Historická „Bardejov - slobodné kráľovské mesto“ je umiestnená v goticko-

renesančnej radnici z r. 1505-1511 prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od 

prvej písomnej zmienky z r. 1241 po koniec 18. st., jeho hospodársky, 

spoločenský a kultúrny život. 

 Expozícia Ikony je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou 

ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Prezentuje ikony - 

maľby na dreve a na plátne od 16. st. do polovice 19. st.. 

 Prírodovedná „Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana“ je 

koncipovaná ekologicky. Exponáty rastlín a živočíchov sú vystavené podľa 

príslušnosti k jednotlivým biotopom. Vyše 1700 exponátov z našej prírody dopĺňa 

stála výstava svetovej exotickej fauny, ktorá je delená podľa jednotlivých 

zoogeografických oblastí.  

 Na ploche 1,5 ha je v parkovej a záhradnej úprave - etnoparku 

rozmiestnených 24 expozičných objektov, ktoré prezentujú ľudovú kultúru a 

staviteľstvo dvoch etník - slovenského a rusínskeho obyvateľstva, žijúceho v 

regióne Horného Šariša a severného Zemplína. Sú tu zastúpené obytné zrubové 

domy, rôzne hospodárske stavby, technické stavby, sakrálne stavby. Múzeum 

ľudovej architektúry bolo otvorené roku 1965 a patrí k najstarším skanzenom na 

Slovensku. Národopisná expozícia v Bardejovských Kúpeľoch prezentuje kroje, 

domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z horného Šariša. Expozícia 

prezentuje aj sakrálne ľudové umenie - plastiky a maľby na skle. Jej súčasťou je 

Expozícia Dejín Bardejovských Kúpeľov a Lekárenská expozícia.  

 

Bardejovské Kúpele  

  

 Bardejovské Kúpele sa nachádzajú 6 km severne od Bardejova. Po prvý raz 

sa spomínajú v kráľovskom spise z roku 1247. V kúpeľoch sa liečilo viacero 

významných osobností, okrem iných dcéra rakúskeho cisára Františka I. a druhá 

manželka Napoleóna I. Mária Lujza, básnik Sandor Petöfi, ruský cár Alexander I. 

a v roku 1895 manželka Františka Jozefa I. cisárovná Alžbeta (Sisi). Hotel, v 

ktorom bývala cisárovná bol na jej počesť premenovaný na Hotel Alžbeta a v roku 

1903 bola v parku postavená jej bronzová socha. 

 V kúpeľoch sa liečia choroby zažívacieho traktu, dýchacieho ústrojenstva, 

ľahšie srdcové ochorenia a pod. Minerálne pramene sa využívajú na pitné kúry, 

kúpeľnú a inhalačnú liečbu. Na modernej kolonáde možno piť vodu z ôsmych 

prameňov rozmanitého chemického zloženia.  
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 V areáli kúpeľov sa zachovali dobové stavby v klasicistickom, 

neoklasicistickom a eklektickom slohu a kúpeľná architektúra je doplnená o nové, 

moderné objekty, ktoré poskytujú návštevníkom pohodu a prispievajú k zlepšeniu 

zdravia. Na okraji kúpeľov je spomínaná expozícia ľudovej architektúry z regiónu 

horného Šariša. Nádherné prírodné prostredie s dobrou vybavenosťou sú veľmi 

vhodné na oddych a liečenie po celkovej fyzickej a duševnej námahe. 

 

 

Zborov  

  

 Osada a rovnomerný hrad patria k najstarším sídelným lokalitám Šariša. 

Najstaršia správa o hrade je z roku 1250. V rokoch 1548 -1601 bol hrad 

renesančné prestavaný a vybudovali sa dva ďalšie hradobné okruhy opevnenia. 

Takto vzniklo jedno z najrozsiahlejších a najlepšie opevnených feudálnych sídiel 

na Slovensku. Hrad v roku 1684 dobyli a zbúrali cisárske vojská. Hradné ruiny a 

okolitý lesný porast boli v roku 1926 vyhlásené za prírodnú rezerváciu.  

 Najstaršou kultúrnou pamiatkou v Zborove je Neogotický kostol sv. 

Margity zo začiatku 14. storočia, neskôr stavebne upravený v renesančnom a 

barokovom slohu. Prestavbou vznikol ojedinelý pôdorysný tvar presbytéria s 

dvoma diagonálne situovanými apsidami. Vzácnym objektom je rímskokatolícky 

kostol sv. Žofie z roku 1640, stavebne upravený roku 1731, ktorý vyhorel v 1. 

svetovej vojne. 

 

Drevené chrámy  

 
 Prírodné podmienky na území Bardejovského okresu už od najstarších čias 

umožňovali použitie dreva ako základného a najrozšírenejšieho stavebného 

materiálu. Ľudia si z neho vytvárali nielen jednoduché obytné domy 

a hospodárske prístrešky, ale aj honosné sakrálne stavby. Časť týchto stavieb sa 

zachovala priamo v dedinách a niektoré v prírodných múzeách. Do drevenej 

architektúry patria drevené cerkvi, kostolíky a skanzeny.  

V okrese Bardejov je možné obdivovať 9 drevených chrámov z toho 8 

drevených cerkví (východný obrad) a 1 drevený kostol (západný obrad). Väčšina 

z týchto chrámov je „funkčná“, vykonávajú sa v nich náboženské obrady.  

 

Nachádzajú sa tu tieto drevené chrámy : 

 
Cerkva sv. Michala archanjela, Frička  18. st. okres Bardejov 

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky, Jedlinka r. 1763 okres Bardejov 

Cerkva stretnutia Pána so Simeonom, Kožany  r. 1698 okres Bardejov 

Cerkva sv. Lukáša evanjelistu, Krivé  r. 1826 okres Bardejov 

Cerkva sv. Kozmu a Damiána, Lukov-Venécia  r. 1709 okres Bardejov 

Cerkva sv. Lukáša evanjelistu, Tročany  r. 1739 okres Bardejov 

Cerkva sv. Mikuláša zo Zboja, premiestnená do Múzea ľudovej 

architektúry Bardejovské Kúpele 

r. 1775 okres Bardejov 

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky, Mikulášová, 

premiestnená do Múzea ľudovej architektúry Bardejovské Kúpele  

r. 1730 okres Bardejov 

Kostol sv. Františka z Assisi, Hervartov  15. st. okres Bardejov 
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Drevené kultové stavby sú cenné stavebné pamiatky, ktoré patria do 

klenotnice svetovej kultúry. Najviac drevených chrámov sa zachovalo v 

severovýchodnej časti Slovenska, prevažne zo 17. a 18. storočia, ktoré sa svojou 

originalitou, technicko-umeleckým riešením a spoločenským významom zaradili 

medzi národné kultúrne pamiatky. Charakteristická je ich bohatá umelecká 

výzdoba. Zachovali sa rôzne ozdobné kupoly, ktoré sa vyznačujú pestrosťou 

foriem a tvarov. Na vežiach sa objavujú barokové makovicky, ukončené kovanými 

železnými krížmi.  

  Drevené chrámy tohto regiónu sú najčastejšie navštevované domácimi i 

zahraničnými turistami, ktorí obdivujú zručnosť a šikovnosť našich predkov, ktorí 

vytvorili také nádherné dielo a napriek rôznym vplyvom ho zachovali pre terajšie 

a budúce generácie.  

  Zrubový, trojpriestorový gréckokatolícky chrám sv. Michala Archanjela 

vo Fričke bol postavený v 18.st., prestavaný v roku 1829, stavebné úpravy 

urobené v rokoch 1933 a 1971. Vnútorná výzdoba je prevažne z 19. a 20. st. a zo 

staršieho obdobia pochádza len niekoľko ikon. Ikonostas je zostavený z ikon z 

dvoch časových období. Časť je z obdobia výstavby chrámu, doplnená obrazmi z 

konca 19. st. pri prestavbe chrámu. Zachovali sa tu výjavy namaľované na 

predele pod hlavnými ikonami z 18 st..  

 Cerkva ochrany Panny Márie v Jedlinke má štvorcovú svätyňu, loď a 

Babinec, ktorý je rovnako široký ako zrub lode. Stavba so stupňovitým trojvežím 

bola postavená v roku 1763. V kostole je zachovaný takmer celý pôvodný interiér 

a ikony zo staršieho barokového ikonostasu z roku 1744. Ikony sú bohato zlatené 

a polychrómované. Rokokový ikonostas z čias výstavby chrámu patrí medzi 

najvzácnejšie a najkompletnejšie na Slovensku. 

 Trojpriestorový typ sakrálnej stavby so štvorcovou svätyňou a loďou v 

Kožanoch je zasvätený sviatku Stretnutie Pána so Simeonom. Pochádza z konca 

17.st.. V interiéri je zachovaný bohatý súbor vzácnych nástenných malieb s 

výjavmi zo Starého a Nového zákona z rokov 1793-1797. Do biblických tém sú 

zakomponované charakteristické problémy života miestnych obyvateľov. 

 Na mieste staršieho objektu v obci Krivé bola v roku 1826 postavená 

zrubová trojpriestorová gréckokatolícka cerkva svätého Lukáša. Pri 

radikálnej prestavbe bola urobená nová sedlová strecha, čím sa stratila 

trojvežatosť, typická pre lemkovské stavby tejto oblasti. Interiér tvoria pamiatky 

prevažne z čias výstavby chrámu a zachovalo sa niekoľko hodnotných ikon zo 

staršieho objektu z konca 16. st. Aj ikonostas tvoria vzácne ikony z rôznych 

časových období 17. a 18. st. s dvoma kráľovskými dverami. 

 Na kamennej podmurovke stojí v obci Lukov zrubová trojpriestorová cerkva 

sv. Kozmu a Damiána z rokov 1708-1709. Ako jediná na Slovensku je 

podpivničená. Hlavné časti objektu sú ukončené 3 vežami s originálne 

profilovanými kovovými krížmi. Vnútorná výzdoba je prevažne baroková z 18. st. 

ale sú tu aj vzácne ikony zo 16. a 17. st.. Najhodnotnejšou časťou výzdoby je 

ikonostas, ktorého spodná časť je z roku 1736 a horná z druhej polovice 18.st.. Je 

koncipovaný podľa ikonografických zásad, ale jeho autor zvýraznil strednú časť s 

postavami apoštolov s centrálnym obrazom Krista Veľkňaza. 

 Gréckokatolícka zrubová cerkva sv. Lukáša evanjelistu v Tročanoch je 

trojpriestorová s dvomi vežami na kamennej podmurovke a bola postavená v roku 

1739. Vnútorná výzdoba je rôznorodá. Ikonostas je zostavený z niekoľkých častí. 

V miestnom rade sú vzácne ikony maľované temperou na dreve a sú z konca 17. 
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st.. Interiér dotvára súbor ikon maľovaných na plátne a obrazy ikonografického 

typu Bohorodičky Hodegétrie namaľované v priebehu 17. a 18. st..  

Rímskokatolícky kostol z červeného smreka sv. Františka z Assisi v 

Hervartove je z 15. st. a predstavuje najstarší typ dreveného kostola na 

Slovensku. V roku 2008 bol kostol zapísaný do svetového zoznamu 

kultúrneho dedičstva UNESCO. Chrám tvorí polygonálna svätyňa, loď, 

sakristia a veža s predsieňou. Interiér je bohato zdobený nástennými maľbami a 

prešiel viacerými zmenami vo výzdobe. Hlavný oltár z rokov 1460-1470, kde je 

zobrazená Panna Mária, sv. Katarína a sv. Barbora, bol v rokoch 1985-1990 

reštaurovaný do pôvodnej podoby.  

 Cerkva Troch hierarchov, pôvodne postavený v roku 1766 v obci Zboj, má od 

roku 1967 svoje miesto v Múzeu ľudovej architektúry v Bardejovských 

Kúpeľoch. Predstavuje trojdielnu zrubovú stavbu s trojvežím. Súčasťou je pôvodný 

kompletný rokokový ikonostas a ikony prevezené spolu s chrámom. 

 Chrám Ochrany Bohorodičky (trojdielna zrubová stavba so štvorcovou 

svätyňou) bol postavený v roku 1730 v obci Mikulášova, v roku 1931 bol 

premiestnený do Bardejovských Kúpeľov. Je jedným z mála kostolíkov v regióne 

s pomaľovaným exteriérom. Na veži sú namaľované dekoratívne hodiny. 

 

 mapa daného územia 
 

 
 

Okres Bardejov leží v severovýchodnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji. Tvorí 
územie Horného Šariša. Na severe hraničí s Poľskom, zo západu na východ 
postupne s okresmi Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Svidník. Svojou rozlohou je 
druhým najväčším okresom Prešovského kraja a zaberá 10,4 % z jeho celkovej 
rozlohy. 
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 Najstaršia obec: Gaboltov (r. 1247) 

 Najmladšia obec: Livovská Huta (r. 1773) 

 Obec s najväčším počtom obyvateľov: Zborov (3 099), stav k 31.12.2009 

 Obec s najmenším počtom obyvateľov: Regetovka (23), stav k 31.12.2009 

 Najvyššie položená obec: Livovská Huta (640 m n. m.) 

 Najnižšie položená obec: Kučín (124 m n.m.). 
 

(Zdroj: Okresy Prešovského kraja 2008, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané v októbri 
2009; http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/). 
 
 

2. Územie 
 

 hustota obyvateľov na km2  
 

Hustota obyvateľov na 1 km2  je 83 obyvateľov. 
 

(Zdroj: ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 

 

 rozloha v km2 
 

Rozloha okresu Bardejov je 936,17 km2. 
 

(Zdroj: Prešovský kraj v číslach, 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 

 

 výmera územia  
 

Výmera územia okresu Bardejov je 93 617 ha. 
 

(Zdroj: ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 

 

 dostupnosť – cesty D, R, E 
 

I.  trieda:  43,670 km 
II.  trieda:  33,077 km 
III.  trieda:  268,832 km 
 
 (Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_bardejov) 

 

 životné prostredie 
 

 Z geomorfologického hľadiska riešené územie patrí do sústavy Alpsko-
himalájskej, podsústavy Karpaty, provincie Východné Karpaty, subprovincie 
Vonkajšie Východné Karpaty. Je súčasťou oblasti Nízke Beskydy, celku 
Ondavská vrchovina a čiastočne celku Busov. Z geografických a 
geomorfologických hľadísk sa územie Bardejovského okresu nachádza na 
rozhraní Západných a Východných Karpát, v Nízkych Beskydách, na rozhraní 
Čergovského pohoria a Ondavskej vrchoviny, zo severnej strany ho lemuje pohorie 
Busov. Reliéf územia výraznejšie formuje údolie rieky Topľa. Krajina záujmového 
územia mesta má vrchovinný až pohorkatinový charakter. Územie Bardejova 
buduje terciérne flyšové pásmo a kvartérne sedimenty. Kvartérne sedimenty 
tvoria relatívne úzke nivné pruhy po oboch stranách vodného toku Topľa a jej 
prítokov.  

 vodstvo 
 

Povrchové vody: 
Z vodohospodárskeho hľadiska patrí územie do povodia rieky Tople. Rieka Topľa 
pramení na úpätí končiara Minčol. Celková dĺžka Tople je 115 km.  Do Ondavy sa 
vlieva na katastrálnom území obce Parchovany. Vodný režim v povodí toku je 
značne ovplyvnený hydrogeologickým charakterom nepriepustného flyšového 
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pásma zaberajúceho značnú časť povodia, ktoré nedáva možnosť k vytvoreniu 
zásob podzemnej vody v podobe zrážok. Rieka Topľa je v celej svojej dĺžke 
zaradená medzi vodohospodársky významné toky.  

 
 

Podzemné vody: 
Hydrogeologicky sú významné hlavne povrchové zóny v pieskovcoch, po 
ktorých dochádza k infiltrácii zrážkových vôd, ak nie sú sekundárne utesnené. 
Tieto zóny sa vyznačujú hlavne puklinovou priepustnosťou s premenlivým 
množstvom vody. Pramene v tejto oblasti sú málo výdatné a priamo závislé od 
atmosférických zrážok. Voda z prameňov flyšových oblastí býva pomerne 
tvrdá. Z hydrogeologického hľadiska sa podzemná voda viaže najmä na polohu 
údolných riečnych náplavov v okolí povrchových tokov. Významnejšie sú len 
náplavy samotnej Tople.  

 
Minerálne vody: 

 Na území okresu nachádzajú sa minerálne pramene. Najznámejšie z nich 
sú v Bardejovských Kúpeľoch. Hlavný prameň, Lekársky prameň, Herkules, 
Alžbeta, Klára, Anna, Napoleon a Alexander vyvierajú v centrálnej parkovej časti 
kúpeľov. Rozdielnosť v chemickom zložení vody umožňuje jej všestranné využitie v 
liečebnom procese s rozličným pôsobením na ľudský organizmus. 
 V minulosti nachádzali sa kúpele aj v obci Cigeľka, kde je prameň so 
slanou jodobrómovou minerálnou vodou, ktorá sa oddávna plní do fliaš a vyváža 
aj do zahraničia. Známe a navštevované minerálne pramene sú aj v Dlhej Lúke a 
v Mikulášovej. Minerálne pramene nachádzajú sa aj pri obciach Kľušov, 
Lukavica, Becherov a Vyšná Polianka. 

 

 nerastné suroviny 
 

Na základe údajov z Geofondu Vaneček L. a kol.(1990)  sa  v  záujmovom území 
nenachádzajú ložiska nerastných surovín., ktoré by sa dobývali banským resp. 
povrchovým spôsobom. Nachádzajú sa tu iba menšie ložiská stavebných 
materiálov. Sú to ložiská stavebného kameňa pri obciach Livovská Huta a Kľušov 
a ložiská tehliarskych ílov pri obciach Becherov, Dubinné a Marhaň. 
 

 chránené oblasti 
 

Do územia okresu Bardejov zasahujú nasledovné maloplošné chránené územia:  
- Národná prírodná rezervácia  - NPR Čergovský Minčol 
- Národná prírodná rezervácia  - NPR Becherovská tisina 
- Národná prírodná rezervácia  - NPR Pramenisko Tople 
- Národná prírodná rezervácia  - NPR Regetovské rašelinisko 
- Národná prírodná rezervácia  - NPR Stebnícka Magura 
- Prírodná rezervácia – PR Livovská jelšina 
- Prírodná rezervácia – PR Pod Beskydom 
- Prírodná rezervácia – PR Slatina pod Lieskovcom 
- Prírodná rezervácia – PR Zborovský hradný vrch 
 

Na území okresu Bardejov nachádzajú sa územia európskeho významu: 
- SKUEV0331 Čergovský Minčol 
- SKUEV0332 Čergov 

 
(Zdroj: databáza RRA Svidník) 
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3. Obyvateľstvo 

 
 počet obcí (spolu) 

 

V okrese Bardejov je spolu 86 obcí, z toho so štatútom mesta je 1 mesto     
a to: Bardejov. 
 

(Zdroj: databáza RRA Svidník) 
 

 počet obyvateľov (spolu) 
 

Počet obyvateľov spolu je 77 907 obyvateľov. 
 

Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/ 
 

 počet obyvateľov v mestách (spolu) 
 

Počet obyvateľov v mestách je spolu 33 625 obyvateľov, čo predstavuje 
počet obyvateľov v okresnom meste Bardejov. 
 

(Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 
 

 počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu) 
 

 Počet obyvateľov v ostatných obciach je spolu 44 282 obyvateľov. 
 

(Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 
 

 národnostná štruktúra obyvateľstva v % 

- slovenská –  85,12  
- maďarská  – 0,05  
- rómska – 4,32  
- česká, moravská, sliezska – 0,24  
- rusínska – 3,86  
- ukrajinská – 0,60 
- nemecká – 0,02 
- poľská – 0,11 
- ruská – 0,03  
- iná a neudaná – 5,65  

 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, 31.12.2011) 

 

 vzdelanostná štruktúra – najvyššie dosiahnuté vzdelanie 

- základné, počet, % podiel: 13 481  – 17,30 % 

- učňovské (bez maturity), počet, % podiel:  10 786  – 13,85 % 

- stredné odborné (bez maturity), počet, % podiel:    6 623  –   8,50 % 

- úplné stredné učňovské (s maturitou), počet, % podiel:  2 636  – 3,38 % 

- úplné stredné odborné (s maturitou), počet, % podiel: 13 726 – 17,62 % 

- úplné stredné všeobecné, počet, % podiel:  3 192  –  4,10 % 

- vyššie odborné, počet, % podiel:  745  –  0,96 % 

- vysokoškolské bakalárske, počet, % podiel:  1 854  –  2,38 % 

- vysokoškolské mag., inž., dokt., počet, % podiel: 7 831  – 10,05 % 

- vysokoškolské doktorandské, počet, % podiel: 250  –  0,32 % 

- bez vzdelania, počet, % podiel:                             15 108  – 19,39% 

- nezistené, počet, % podiel:               1 675  –  2,15 % 
 

 

(Zdroj: http://portal.statistics.sk/files/oktab.8.pdf; stav k 31.12.2011  
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4.  Sociálne štatistiky 

 
Základné ukazovatele k 31.12.2011 
 

Okres 
Rozloha 
(km2) 

Počet obyvateľov 
Predproduktívny 

vek 
Produktívny 

vek 
Poproduktívny 

vek 
spolu z toho 

ženy 

Bardejov 936,1 77 907 39 267 14 049 48 312 15 546 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/). 
 

 (ekonomicky aktívne obyvateľstvo (spolu) 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo celkom 37 699 obyvateľov 
- stav k 31.12.2011 

  

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 

 ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (spolu) 
Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo celkom 40 208 obyvateľov  
- stav k 31.12.2011 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 

 

 miera zamestnanosti 15-64 (spolu) 
Miera zamestnanosti k 31.12.2011 – 80,11 %. 
Vývoj zamestnanosti za posledné 4 roky: 
 

2008: 84,25 % (december 2008) 2010: 80,57 % (december 2010) 
2009: 78,00 % (november 2009) 2011: 80,11 % (december 2011) 
  

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 

 miera evidovanej nezamestnanosti (spolu) 
 

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2008 – 15,75 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2009 – 22,00 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2010 – 19,43 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2011 – 19,89 %. 
 

Miera nezamestnanosti v okrese Bardejov 

(z disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných za rok 2011) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Zdroj: http://www.upsvarbj.sk/upsvarbj.php?ok=5&pod=17 
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 počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi (spolu) 
 

Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2011 – 663. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2010 – 691. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2009 – 609. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2008 – 446. 
 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2011 – 8 175. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2010 – 8 137. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2009 – 8 313. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2008 – 5 907. 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 

 

 

5. Investičné možnosti v okrese Bardejov 
 

Podľa Programu sociálneho a ekonomického rozvoja okresu je prioritou využitie 
výrobnej základne a voľných kapacít v okrese, podpora rozvoja malých a 
stredných podnikov s využitím podporných programov a vytvorenie vhodného 
podnikateľského prostredia. Jednou z reálnych možností je využitie daností v 
oblasti cestovného ruchu, rozvoj cezhraničnej spolupráce s prihraničnými regiónmi 
v Poľskej republike, dobudovanie technickej a sociálnej infraštruktúry a 
revitalizácia dedinských sídel. V rámci podpory a realizácie rozvojových 
programov sa zdôrazňujú pozitívne kvality okresu, a to výhodná geografická 
poloha s možnosťou prenikania na poľské, ukrajinské a bieloruské trhy, sociálno - 
demografický potenciál, kvalifikovaná pracovná sila, bohaté kultúrne dedičstvo a 
vhodné spoločensko - kultúrne prostredie. 
 
(Zdroj: http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=104&parent=701) 

Hlavní investori v okrese Bardejov 
 

 Pam - Stav, s.r.o., Bardejov - výstavba priemyselných, občianskych, 
inžinierskych a dopravných stavieb. 

 R.a.s., s.r.o., Sveržov - inžinierske a dopravné stavby, stavby 
občianskeho a priemyselného charakteru, výstavba ekologických a 
vodohospodárskych stavieb. 

 Danstav, s.r.o., Bardejov - stavebno-obchodná činnosť. 
 Duomont, s.r.o., Bardejov - stavebná činnosť. 
 Format - Pm, s.r.o., Bardejov - dodávky stavieb bytových domov, 

priemyselných a inžinierskych stavieb,  pozemných komunikácií. 
 Bausad spol. s.r.o., Bardejov - výstavba sadrokartónového podkrovia, 

stropov a priečok. 
 Vapeň s.r.o., Bardejov - stavebné práce - murárske, tesárske a 

zámočnícke práce, obrábanie kovov, lešenárske práce. 
 Ing. Jozef Patkaň - Obnova, Bardejov - výroba stavebnostolárska 

a tesárska. 
 KAMAX k.s., Bardejov - obrábanie. 
 ALFA PAR s.r.o., Bardejov – obrábanie. 
 EGE, spol. s r.o., Bardejov – obrábanie. 
 Musah Selmani - ATLAS, Bardejov - obrábanie. 
 BRESKON, s.r.o., Bardejov - opracovanie a povrchová úprava kovov. 
 CIMBAĽÁK s.r.o., Bardejov - spracovanie a konzervovanie mäsa. 
 ARIES spol. s r.o., Bardejov - spracovanie a konzervovanie mäsa. 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ing.-jozef-patkan---obnova
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/kamax--k.s.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/alfa-par-s.r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ege,-spol.-s-r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/musah-selmani---atlas
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/breskon,-s.r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/cimbalak-s.r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/aries-spol.-s-r.o.
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 Dušan Fecko - PREDAJŇA U FECKA, Bardejovská Nová Ves - výroba 
chleba, čerstvého pečiva a koláčov. 

 OBUV - ŠPECIÁL, spol. s r.o., Bardejov - výroba obuvi. 
 OTPK-BJ, s. r. o., Bardejov - výroba obuvi. 
 SB INMART, a.s., Bardejov - výroba zariadení na kvapalný pohon. 
 2J s.r.o., Bardejov - výroba ostatných dielov a príslušenstva pre motorové 

vozidlá. 
 ANDREA SANTINI, spoločnosť s ručením obmedzeným Bardejov - 

výroba kufrov, kabeliek a podobných výrobkov, sediel a popruhov. 
 Anna Fedoročková - LADY ANN, Bardejov - výroba ostatného textilu. 
 BARDTERM, s.r.o., Bardejov - dodávka pary a rozvod studeného vzduchu. 
 EDYMAX Europe s. r. o., Bardejov - výroba ostatných strojov na 

všeobecné účely. 
 EKOBARD, a.s., Bardejov - zber iného ako nebezpečného odpadu. 
 BARDEJOVSKÉ KÚPELE  a. s. Bardejov - poskytovanie kúpeľníckych 

služieb - procedúry, stravovanie, ubytovanie. 
 AGRIKON, s.r.o. Raslavice - rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou 

výrobou (zmiešané hospodárstvo). 
 AGRO Čergov, s.r.o. Raslavice - pestovanie plodín a chov zvierat, výroba 

kŕmnych zmesí, oprava poľnohospodárskych strojov, poľnohospodárske 
služby. 

 AKBARIES, s.r.o. Andrejová - zmiešané hospodárstvo, pestovanie plodín 
a chov zvierat, výroba jednoduchých výrobkov z dreva. 

 Lad. Kuľka VK & spol., Bardejov - rastlinná výroba kombinovaná so 
živočíšnou výrobou (zmiešané hospodárstvo). 

 Poľnohospodárske družstvo Magura Zborov - výroba, spracovanie a 
distribúcia čerstvého mlieka a mliečnych výrobkov, chov hovädzieho 
dobytka, dojníc. 

 Poľnodružstvo Kružlov Krivé - výroba a produkcia mlieka, mliečnych 
výrobkov, chov hovädzieho dobytka, dojníc, produkcia poľnohospodárskej 
výroby. 

 Poľnohospodárske družstvo Javorina Malcov - produkcia mlieka, chov 
hovädzieho dobytka, dojníc. 

 

Plánované investičné zámery a príležitosti v okrese Bardejov: 
 

 PONTES  -   Mosty porozumenia. 
 Cyklotrasa Bardejov – Krynica-Zdrój. 
 Organové dni Jozefa Grešáka. 
 Béla Kéler - /ne/ zabudnutý hudobný skladateľ. 
 Mestský hnedý priemyselný park Bardejov. 
 Priemyselný park Bardejov - Sever. 
 Rozšírenie mestského cintorína v Bardejove. 
 Manažment plán lokality UNESCO – Bardejov. 
 Rekonštrukcia Stocklovej ulice v Bardejove. 
 Obnova a rekonštrukcia Židovského suburbia na ulici Mlynská v Bardejove, 

vybudovanie pamätníka obetiam holokaustu v parku pri Židovskom 
suburbiu. 

 Kostol sv. Cyrila a Metóda ECAV v Bardejove, statické zabezpečenie II. 
etapa. 

 Obnova meštianskeho domu – výmena podláh v interiéri 3.NP II. etapa, 
dokončenie omietok a podláh, Radničné námestie 44, Bardejov. 

http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/dusan-fecko---predajna-u-fecka
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/obuv---special,-spol.-s-r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/otpk-bj,-s.-r.-o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/sb-inmart,-a.s.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/andrea-santini,-spolocnost-s-rucenim-obmedzenym-bardejov
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/anna-fedorockova---lady-ann
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/bardterm,-s.r.o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/edymax-europe-s.-r.-o.
http://www.vsetkyfirmy.sk/firma/ekobard,-a.s.
http://www.infoma.sk/firma-kontakt-cinnost.php?firma=6152
http://www.infoma.sk/firma-kontakt-cinnost.php?firma=2812
http://www.infoma.sk/firma-kontakt-cinnost.php?firma=3415
http://www.infoma.sk/firma-kontakt-cinnost.php?firma=31562
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 Obnova meštianskeho domu – sanácia vlhkosti základov, muriva a 
omietkových vrstiev v 1.PP a 1.NP, Radničné námestie 44, Bardejov. 

 Obnova - odvlhčenie/statické zabezpečenie a archeologický výskum 
Meštianskeho domu, Stöcklova č.22, Bardejov. 

 Rekonštrukcia meštianskeho domu na Kláštorskej ulici č.9 v Bardejove,  
 Rekonštrukcia meštianskeho domu, Bardejov Kláštorská 9, Bardejov. 
 Obnova Meštianskeho domu na Hviezdoslavovej ul. č. 6 v Bardejove. 
 Reštaurovanie fasády – Dom remeselnícky na Stöcklovej ul. č.19 

v Bardejove. 
 Obnova okenných a dverových výplní - Dom remeselnícky na Stöcklovej ul. 

č.19 v Bardejove. 
 Meštiansky dom - reštaurátorská realizácia, Radničné námestie 40, 

Bardejov. 
 Oltár sv. Kríža z Baziliky sv. Egídia v Bardejove. 
 Oltár Panny Márie, sv. Erazma a sv. Mikuláša, Bardejov. 
 Sanácia havarijného stavu synagógy na Kláštorskej ul. v Bardejove. 
 Rekonštrukcia futbalového ihriska s umelou trávou - výmena trávnika, 

Bardejov. 
 Rekonštrukcia a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia 

poskytovaných služieb „ČERGOV“, Bardejov. 
 Rekonštrukcia  a modernizácia DD za účelom kvalitatívneho zlepšenia 

poskytovaných služieb 
 Znižovanie energetických nákladov na prevádzku ZŠ Komenského 23, 

Bardejov. 
 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom, Bardejov. 
 Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Pod papierňou 1, Bardejov. 
 Zníženie energetických nákladov a prevádzkových nákladov ZŠ Wolkerova 

10, Bardejov. 
 Štúdia rekonštrukcie parku Dlhý rad.  
 Rekonštrukcia chodníka na ul. Dlhý rad. 
 Situácia križovatky ul. Komenského - ul. Mlynska - ul. Sv. Jakuba. 
 Situácia križovatky ul. Jiráskova - ul. Hviezdoslavova - ul. Partizánska. 
 Situácia križovatky ul. Partizánska - ul. Mlynská. 
 Situácia nábrežia rieky Topľa - urbanistická štúdia. 
 Dobudovanie cestnej infraštruktúry Bardejov – Bardejovská Nová ves. 
 Zlepšenie kvality ovzdušia na území kúpeľného a historického mesta 

Bardejov. 
 Terénna sociálna práca v meste Bardejov – trvalá súčasť rozvoja mesta. 
 Rozšírenie a skvalitnenie služieb poskytovaných v sociálnych zariadeniach, 

ul. Toplianska, Bardejov. 
 Poľsko-Slovenský genofondový sad, zachovanie pôvodných odrôd ovocných 

stromov pohraničia. 
 

6. Kultúra a šport (stručný popis možností a príležitostí) 

Kultúrny život súčasného Bardejova nadväzuje na bohaté kultúrne dedičstvo 
minulosti a naďalej rozvíja kultúrne tradície. V centre mesta sa nachádzajú tri 
stále výstavné expozície Šarišského múzea (Ikony, Prírodovedná expozícia a 
Historická expozícia) a štyri výstavné siene kultúrnych ustanovizní. Za návštevu 
stojí i skanzen ľudovej architektúry, ktorý sa hrdí tým, že bol na Slovensku 
zriadený ako prvý, je  situovaný v Bardejovských Kúpeľoch. 
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Každoročne sa v meste Bardejov organizuje novodobý Bardejovský jarmok. 
Súčasťou jarmočného programu býva aj kontraktačno-predajná výstava 
Bardkontakt a v jej rámci sa organizuje odborný seminár o pamiatkach. Starú 
slávu stredovekého Bardejova sa pokúšajú svojim súčasníkom sprítomniť aj 
organizátori Rolandových hier. Veľmi obľúbeným podujatím je i parkúrové 
skákanie koní s bohatým sprievodným kultúrno-zábavným programom pre deti i 
dospelých. Koncerty, festivaly, výstavy, vystúpenia súčasných populárnych 
skupín zo Slovenska a zahraničia, a množstvo ďalších podujatí najrôznejšieho 
žánru je obsahom kultúrneho života v meste Bardejov. 

Mesto Bardejov zabezpečuje organizáciu kultúrnych podujatí v spolupráci s 
ostatnými kultúrnymi inštitúciami ako Hornošarišské osvetové stredisko 
Bardejov, Šarišské múzeum Bardejov, Bardejovské Kúpele a.s., Kultúrne a 
turistické centrum - Poľsko-slovenský dom v  Bardejove, ZUŠ Bardejov a inými. 

Bardejovská televízia zameriava svoju činnosť na spravodajstvo a publicistiku vo 
verejnom záujme, ktoré dominujú v jej vysielaní. Plní úlohu informačného kanálu, 
sprostredkúva základné informácie z diania v meste Bardejov a jeho okolia. 
Dobrá znalosť regiónu a kvalitné informácie sú pre miestnu televíziu BTV kľúčovou 
záležitosťou. Z komunikovaných obsahov si vyberá tie, ktoré najviac 
korešpondujú s jeho potrebami i záujmami. 
 

Kino Žriedlo je situované v aglomerácii mesta v prekrásnych Bardejovských 
Kúpeľoch. Zabezpečujú sa v ňom pravidelné filmové predstavenia pre dospelých 
a detských divákov. 

Amfiteáter v Bardejovských Kúpeľoch je využívaný na organizovanie filmových 
pondelkov, koncertov menšinových žánrov, malých javiskových foriem, stretnutí 
s folklórom. 
 
V okrese Bardejov nachádza sa viacero športových zariadení, ktoré sú aktívne 
využívané jako napr.:  

 Mestská športová hala  
 Mestský štadión  
 Zimný štadión  
 Krytý bazén a letné kúpaliská  
 Sídliskové ihriská  
 Tenisový kurt v Bardejovskej Novej Vsi  
 Detské dopravné ihrisko  
 Telocvične a ihriská v areáloch mestských ZŠ 
 Futbalový areál Dlhá Lúka   
 Futbalový štadión Bardejovská Nová Ves a iné. 

 (Zdroj: Okresy Prešovského kraja 2008, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané v októbri 

2009; databáza RRA Svidník) 

 

Turistické atrakcie 
 

Okres Bardejov má výhodné klimatické podmienky. Vďaka podhorskému 
charakteru územia, čistote vody a vzduchu, je územie okresu miestom rekreačno-
športových pobytov. Územie je bohaté na faunu a flóru.  
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K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia 

turistika. Územie okresu vytvára veľmi vhodné lokalizačné predpoklady pre jej 

plné rozvinutie, poskytuje celoročne široké možnosti túr, nenáročných turistických 

vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. V lete sú výborné podmienky pre 

turistiku v prírode ako aj na zber húb, malín a iných lesných plodov. 

 
V okrese Bardejov nachádza sa náučný chodník: Bardejovské kúpele - 

Zborovský hradný vrch. 
 

Základné informácie: 

Náučný chodník prechádza chráneným územím NPR Magura a PR Zborovský 

hradný vrch. 
 

Trasa:  

Bardejovské Kúpele (pri Jazierku) - Čeršľa - Zborovský hradný vrch - Dlhá 

Lúka - Bardejovské Kúpele. 
 

Dĺžka: 8 km, prevýšenie: 340 m, čas prechodu: 2-3 hod., počet zastávok: 6. 

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, kultúrno-historické. 

Typ chodníka: samoobslužný, okružný. Terén: nenáročný až stredne náročný. 

Väčšia časť trasy ide súbežne so žltou a zelenou značkou, krátky úsek je súbežný 

s červenou značkou. Náručný chodník bol otvorený v roku 1989, v roku 1996 bol 

rekonštruovaný. 

 

 
Lyžiarska turistika a beh na lyžiach 

 
V zimnom období je najdôležitejším produktom lyžovanie ako produkt 

trávenia dovolenky a rekreácie. Z pohľadu dovolenkára je lyžovanie 

najatraktívnejšou formou trávenia dovolenky v zime. Rozšírením ponuky je možné 

vytvoriť podmienky pre rozvoj zimnej dovolenky, ktoré sa v spojení so zaujímavým 

ekologickým a tichým prostredím stane vyhľadávaným dovolenkovým miestom. 

 Putovanie na bežkách po zasneženej krajine a jej spoznávanie si získava 

čoraz viac prívržencov. Zväčša ide o niekoľkohodinové vychádzky na bežkách v 

blízkom okolí pobytu, zväčša po neupravených trasách (spravidla po značených 

chodníkoch pre pešiu turistiku). 

Na účely turistiky na lyžiach a bežeckého lyžovania je možné využiť napr. 

tieto trasy: 

 hr. prechod Nižná Polianka - hr. Prechod Becherov - sedlo Blechnárka; 

 Cigeľka - hr. prechod Kurov; 

 hr. prechod Nižná Polianka - Filipovský vrch - Vápeník a iné lokality. 
 

Strediská pre zjazdové lyžovanie 

 

Pomerne rozšírenou a vyhľadávanou formou zimnej turistiky je zjazdové 

lyžovanie, ktoré má v okrese Bardejov tradíciu a vhodné podmienky. Nachádza sa tu 

viacero lyžiarskych areálov a to: 

Lyžiarsky areál Makovica, Nižná Polianka má 3 vleky TATRAPOMA 

s kapacitou 1 930 osôb/hod., dva sú strednej a jeden malej obtiažnosti. Areál 

disponuje umelým zasnežovaním a celú sezónu je lyžovačka na prírodnom snehu, 
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ktorý upravuje pásové vozidlo Kässbohrer. Na objednávku je možné zabezpečiť 

inštruktora pre výcvik.  

Lyžiarske stredisko Regetovka je vzdialené 18 km severne od Bardejova 

v nadmorskej výške 520 až 760 m. K dispozícii je 5 vlekov s kapacitou 3 200 

osôb na 3 lyžiarskych svahoch v dĺžkach 400 až 600 m s prevýšením 80 až 170 

m. Svahy majú zasnežovací systém a večerné lyžovanie v čase od 18:00 do 21:00 

hod. Sú pripravené aj turistické bežecké trate. Cca 3 km od lyžiarskeho strediska 

je priechod na prekračovanie štátnej hranice na turistických chodníkoch kri-

žujúcich štátnu hranicu do Poľskej republiky pre peších, cyklistov a lyžiarov 

(Kúpele Wysowa, 5 km). 

Lyžiarske stredisko Stebnícka Huta nachádza sa 17 km severne od 

Bardejova v nadmorskej výške 500 až 700 metrov. Sú k dispozícii 2 lyžiarske 

svahy v dĺžkach 900 až 1000 m s prevýšením 170 m vhodné pre začiatočníkov, 

pokročilých lyžiarov aj snowbordistov. Lyžiarsky vlek má kapacitu 900 

osôb/hod.. Svahy sú pravidelne upravované a pripravené sú turistické bežecké 

trate. V areáli je bufet, požičovňa, servis a úschovňa lyží. 

Lyžiarske stredisko Kríže je strediskom cestovného ruchu s celoročným 

využitím. Poskytuje základné i doplnkové služby cestovného ruchu. Čergovské 

pohorie ponúka možnosti pre individuálne a rodinné pobyty, detské tábory, školy 

v prírode, sústredenia pre športovcov, lyžiarske výcviky a ďalšie aktivity. V zimnej 

sezóne sú tu veľmi dobré podmienky pre zjazdové i bežecké lyžovanie. Niektoré 

bežecké trasy vedú po hrebeni Čergovského pohoria. 

V Bardejove nachádza sa zimný štadión, do užívania bol odovzdaný v 

roku 1981 ako odkrytý (nezastrešený objekt). V roku 2008 sa ukončila jeho 

prestavba a v súčasnosti je to moderný zastrešený športový areál s kapacitou 

miest na sedenie 1911. Slúži hlavne pre hokejový klub a širokú verejnosť ako aj 

komerčné účely. Prevádzka sa začína v mesiaci august a končí v marci na 

základe ukončenia ligovej súťaže všetkých vekových kategórii. 
 

 

 

Cykloturistika 

 

Územie okresu Bardejov má značný potenciál pre rozvoj cykloturistiky. Sieť 

cykloturistických trás v okrese je však v súčasnosti ešte nedobudovaná a mnohé 

cykloturistické trasy sú zatiaľ len v územných plánoch obcí a miest.  

 

V okrese Bardejov sa nachádza 40 km značených cykloturistických trás. Na okres 

s takýmto potenciálom je to pomerne málo a to aj vzhľadom na fakt, že sa jedná 

o časť diaľkovej cyklomagistrály Karpatská cyklistická cesta. Okres susedí s 

turisticky veľmi aktívnou oblasťou na poľskej strane a jeho hlavný potenciál je najmä 

v riešení a realizácii cezhraničných cykloturistických trás.  
 
 

 

Aktivity na vode - plávanie, člnkovanie, vodné lyžovanie, potápanie 

 

Rekreačný areál MAKOVICA, Nižná Polianka má stredisko s celoročným 
využitím. Nachádza sa tu prírodné letné kúpalisko (rozmery cca 50 x 60 m). Hĺbka 
vody je od 0 do 3,5 m a objem 4 100 m3 pitnej vody. Je vystužené betónovými 
kockami a má aj skokanský mostík. Kapacita kúpaliska je cca 1500 - 2000 osôb. V 
okolí sú možnosti na turistiku, cykloturistiku, mototuristiku a v zimnom období je k 
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dispozícii lyžiarsky vlek. Hraničný prechod do Poľska je vzdialený iba 3 km od 
strediska. 

Mestské kúpalisko, Bardejov nachádza sa pri Mestskom štadióne tvoria ho 
2 bazény o rozmeroch 18 x 12 m s konštantnou hĺbkou 115 cm a detský bazén 
o rozmere 6 x 3 m. Voda je vyhrievaná slnečnými kolektormi.  

Krytá plaváreň Bardejov bola vybudovaná v roku 1986 a je súčasťou areálu 
III. ZŠ na Wolkerovej ul. Plavecký bazén o rozmeroch 25 x 12 m má hĺbku od 110 cm 
až do 180 cm. Slúži v dopoludňajších hodinách pre ZŠ  a SŠ v meste na 
odstraňovanie plaveckej negramotnosti, v poobedňajších a večerných hodinách slúži 
širokej verejnosti. 

V Bardejovských Kúpeľoch nachádzajú sa dva kúpaliská. Jedno je vyhrievané, 
nazývané tiež horné a druhé dolné. 

 

Jazda na koňoch – hipoturistika 

Jazda na koni, na saniach, na povoze či koči ťahanom konským záprahom by 

mala byť súčasťou poznávania regiónu, ale aj miestnou atrakciou. Hipoturistika je 

značne sa rozvíjajúcou formou turistiky na Slovensku. 

Jazdecké kluby nachádzajúce sa v okrese Bardejov ponúkajú jazdecký výcvik 

pre začiatočníkov a pokročilých, rekreačné jazdenie v prírode, hipoterapiu, 

vychádzky po okolitej prírode v starobylých kočoch s konským záprahom, využívanie 

kočiarov na rôzne sviatočné podujatia.  Sú to jazdecké kluby Abrahámovce, 

Bardejov-Dlhá lúka, Stebnícka Huta a iné. 
 

 

Kultúrno-športové akcie 

 
Január    

Bardejov, MsÚ Bardejov, Rekonštrukcia bitky II. sv.vojny 054/4862131 
Bardejov, MsÚ Bardejov, Výročie oslobodenia Bardejova 054/4862131 
 

Marec    

Bardejov, MsÚ Bardejov, Vyvodzenie kačura – ukážka zabíjačky 054/4862131 
 

Apríl     

Bardejovské Kúpele, Bardejovská hudobná jar  054/4774477 

 

Máj     

Bardejov, MsÚ Bardejov, Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní 054/4862131 

Bardejovské Kúpele, Deň remesiel  054/4774477 

 

Jún     

Bardejov, MsÚ, Celoslovenská prehliadka dych. hudieb   054/4862131 

Bardejov, MsÚ, Hry rytiera Rolanda  054/4862131 

Bardejov, MsÚ, Deň mesta Bardejov  054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Slovenské tango  054/4862131 

Bardejovské Kúpele, Otvorenie sezóny  054/4774477 

Bardejovské Kúpele, Hrnčiarska nedeľa  054/4774477 

Bardejovské Kúpele, Promenádne koncerty   054/4774470 
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Raslavice, OcÚ, Šarišské slávnosti piesni a tancov   054/4792222 

Kružľov, OcÚ, Obvodové slávnosti kultúry   054/4795137 

Raslavice, OcÚ, Jazdecké preteky  054/4792222 

Hertnik, OcÚ, Duchovná a národná pieseň   054/4791128 

 

Júl     

Bardejov, MsÚ, Orgánové dni Jozefa Grešáka   054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Bardejovské kultúrne leto  054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Cyrilo-Metodské slávnosti  054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Bažant kinematograf  054/4862131 

Bardejovské Kúpele, Medzinárodné hudobné leto  054/4774477 

Bardejovské Kúpele, Medzinárodný organový festival J. Grešáka  054/4774470 

Bardejovské Kúpele, Prehliadka rusínskeho a šarišského folklóru 054/4774470 

Bardejovské Kúpele, Promenádne koncerty   054/4774470 

Beloveža, OcÚ, Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov   054/4797202 

Stebník, OcÚ, Magurské slávnosti   054/4798327 

Hertník, OcÚ, Festival duchovnej a národnej piesne  054/ 4791128 

 

August     

Bardejov, MsÚ, Orgánové dni Jozefa Grešáka   054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, výstava Bardkontakt  054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Bardejovské kultúrne leto  054/4862131 

Bardejov,  MsÚ Bardejov,  Bardejovský jarmok  054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Bažant kinematograf  054/4862131 

Bardejovské Kúpele, Medzinárodné hudobné leto  054/4774477 

Bardejovské Kúpele, Hornošarišská nedeľa  054/4774477 

Bardejovské Kúpele, Promenádne koncerty   054/4774470 

Becherov, OcÚ, Vystúpenie folklórnych súborov   054/4798316 

Hažlín, OcÚ, Folklórny Hažlín  054/4767305 

 

September    

Bardejov, MsÚ, Orgánové dni Jozefa Grešáka   054/4862131 

Bardejov, MsÚ, Medzinárodný hudobný festival PONTES 054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Deň prváka  054/4862131 

 

Október     

Bardejovské Kúpele, Bardejovská hudobná jeseň  054/4774477 
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November     

Bardejovské Kúpele, Bardejovská hudobná jeseň  054/4774477 

 

December     

Bardejov, MsÚ, Mikuláš   054/4862131 

Bardejov, MsÚ Bardejov, Predvianočné trhy  054/4862131 

Bardejov, MsÚ, Silvester   054/4862131 

Bardejovské Kúpele, Makovická struna  054/4774477 

 (Zdroj:  RRA Svidník, obce okresu Bardejov) 

 
 

7. Cestovný ruch (stručný popis možností) 

 
 V okrese Bardejov v roku 2011 poskytovalo služby v oblasti cestovného 

ruchu 35 ubytovacích zariadení s kapacitou 2 018 lôžok (vrátane príležitostných).  
 

 V členení podľa druhu zariadení bolo 17 hotelov, motelov a penziónov, 4 
ubytovaní v súkromí, 8 turistických ubytovní a 6 ostatných hromadných 
ubytovaní. Ubytovacie služby týchto zariadení využilo 32 315 návštevníkov, 
z ktorých 21,15 % tvorili zahraniční návštevníci. V štruktúre návštevníkov podľa 
krajiny trvalého pobytu najpočetnejšiu skupinu tvorili návštevníci z Česka, Ruska, 
Poľska, Nemecka, Maďarska a Ukrajiny. Z mimoeurópskych krajín to boli hlavne 
návštevníci zo Spojených štátov amerických. 

 Návštevnosť okresu sa odvíja od atraktívnosti územia, ubytovacích 
možností a úrovne poskytovaných služieb.  

 

Tržby za ubytovanie sú ďalším hodnotiacim kritériom úrovne rozvoja 
cestovného ruchu. V roku 2011 bol ich objem v okrese Bardejov 2 168,4 tis. EUR, 
čo z tržieb v rámci kraja predstavuje 5,55 %. Podiel tržieb od domácich 
návštevníkov v okrese činil  76,91 %,  v nominálnej hodnote to predstavovalo 
1 667,7 tis. EUR. Zahraniční návštevníci sa  podieľali 23,09 %, čo je 500,7 tis. 
EUR.  

 

 Priemerná cena za ubytovanie v okrese predstavovala 9,49 EUR a bola 
o 9,79 EUR nižšia ako krajský priemer (19,28 EUR), čo predstavovalo 49,2 % 
priemernej ceny za ubytovanie v kraji. Je možné preto konštatovať, že v okrese 
Bardejov je možné navštíviť množstvo turistických miest a atrakcií a pritom sa 
ubytovať za výhodnú cenu pri dodržaní ubytovacieho štandardu.  

Hlavnými atrakciami okresu sú história, kúpeľníctvo, turistika, rybárstvo, 
poľovníctvo a oddych. Pre väčšinu oblastí sú základné požiadavky splnené, napr.: 
kultúrno-historický potenciál, dobre značené turistické chodníky a dostačujúce 
množstvo ubytovacích a stravovacích zariadení, z ktorých mnohé prešli 
modernizáciou a rekonštrukciou. 

Z hľadiska cestovného ruchu sú najzaujímavejšie kultúrnohistorické 
pamiatky a Bardejovské Kúpele. Pozoruhodný je Zborovský hrad a naozajstnými 
skvostami sú drevené chrámy vo Fričke, Hervartove, Jedlinke, Kožanoch, Krivom, 
Lukove - Venécii, Tročanoch. Historické jadro mesta Bardejov je veľmi cennou 
mestskou pamiatkovou rezerváciou, ktorá je zapísaná na zozname svetového 
kultúrneho dedičstva UNESCO. V r. 1986 dostalo mesto Bardejov za záchranu 
pamiatok Európsku cenu – zlatú medailu. V meste sú viaceré expozície Šarišského 
múzea. 
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(Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 

v apríli 2012) 
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(Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 

v apríli 2012) 
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(Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 
v apríli 2012) 
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Cesta Slovenských Kráľovských Miest 

 

V Prešovskom kraji sú štyri mestá, ktorým boli v minulosti udelené výsady 

slobodných miest. Do spolku týchto štyroch miest patrilo aj mesto Bardejov. 

Mesto Bardejov očaruje svojím jedinečným kamenným námestím s radnicou 

a Bazilikou minor Sv. Egídia. Je to mesto s viac ako 760 ročnou históriou 

a pamiatkami pochádzajúcimi z obdobia stredoveku, zapísanými do Zoznamu 

svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, preslávené svojimi kúpeľmi s liečivou 

minerálnou vodou. Centrum kultúrno-spoločenského života Horného Šariša. 

 
Bardejovské Kúpele 
 
Bardejovské Kúpele nachádzajú sa v blízkosti mesta Bardejov. Pre svoje 

mimoriadne liečivé účinky boli vyhľadávané už v minulosti. Liečila sa tu rakúska 
princezná Mária Lujza, ruský cár Alexander I. Aj rakúska cisárovná Alžbeta. Vo 
vnútornom kúpeľnom územívyviera desať prameňov. Minerálna voda z týchto 
prameňov je slabo až stredne mineralizovaná. V kúpeľoch je možné liečiť 
onkologické choroby, choroby obehového ústrojenstva, choroby tráviaceho 
ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 
netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania a ženské choroby. 
V areáli kúpeľov slúžia pre ubytovanie tri hotely (Ozón, Astória, Alžbeta), dva 
penzióny (František a Diana) a tiež niekoľko viliek roztržených po kúpeľoch. Medzi 
turistické možnosti v kúpeľoch patria prechádzky a krátke výlety v blízkom 
lesoparku (300 ha), návšteva múzea ľudovej architektúry v prírode, ktoré sa 
nachádza priamo v areáli kúpeľov, rovnako ako aj letné kúpalisko a lyžiarsky 
vlek. 

 
Zborov  

  

 Osada a rovnomerný hrad patria k najstarším sídelným lokalitám Šariša. 

Najstaršia správa o hrade je z roku 1250. V rokoch 1548 -1601 bol hrad 

renesančné prestavaný a vybudovali sa dva ďalšie hradobné okruhy opevnenia. 

Takto vzniklo jedno z najrozsiahlejších a najlepšie opevnených feudálnych sídiel 

na Slovensku. Hrad v roku 1684 dobyli a zbúrali cisárske vojská. Hradné ruiny a 

okolitý lesný porast boli v roku 1926 vyhlásené za prírodnú rezerváciu.  

 Najstaršou kultúrnou pamiatkou v Zborove je Neogotický kostol sv. 

Margity zo začiatku 14. storočia, neskôr stavebne upravený v renesančnom a 

barokovom slohu. Prestavbou vznikol ojedinelý pôdorysný tvar presbytéria s 

dvoma diagonálne situovanými apsidami. Vzácnym objektom je rímskokatolícky 

kostol sv. Žofie z roku 1640, stavebne upravený roku 1731, ktorý vyhorel v 1. 

svetovej vojne. 

 
 V okrese Bardejov sú zastúpené aj iné doplnkové možnosti, ktoré síce 
nepriťahujú veľké množstvo účastníkov cestovného ruchu, ale prispievajú 
k zlepšovaniu jeho pozitívneho imidžu.  

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/; Cestovný ruch v Prešovskom kraji  
2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané v apríli 2012; RRA Svidník). 
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Ubytovacie a stravovacie zariadenia v okrese Bardejov 

Ubytovacie zariadenia v okrese Bardejov: 
Názov adresa č. tel.  e-mail web kapacita 

Hotel ARTIN, s.r.o. Fučíková 25 
085 01 Bardejov 

+421 (0)54 472 30 50 hotelartin@ 
hotelartin.sk 

www.hotelartin.sk 
48 

Hotel Bardejov Toplianska 23 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 3487 
+421(0)904 372 480 

hotelbardejov@h
otelbardejov.sk 

www.hotelbardejov.sk 
78 

Hotel Bellevue 
 

Mihaľov 2503 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 84 04 
 

info@bellevuehote
l.sk 

www.bellevuehotel.sk 
50 

Hotel ŠARIŠ 
 
 

MATT Bardejov 
s.r.o., SNP 1 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 43 73 matt@po.psg.sk 
 

www.hotelsaris-bj.sk 

40 

Hotel Satel-Minerál 
 

086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 472 4122  
+421(0) 918 799 462 

satel-bj 
@hotelsatel.com 

www.hotelsatel.com 
165 

Hotel Bardejovské 
Kúpele 

086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 477 4346 rezervacie@kupe
le-bj.sk 

www.kupele-bj.sk 
 

Hotel MIER 086 31 Bard.Kúpele +421(0)54 488 85 51   68 

Hotel ŠPORT Kutuzovova 34 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 10 10   
 

Penzión Semafor 
 

Kellerova ul. 13 
085 01 Bardejov 

+421(0)905 830 984 
+421(0)54 474 44 33 

semafor@stonlin
e.sk 

www.penzionsemafo
r.sk 

16 

Penzión Hradby Stöcklová 8 
085 01 Bardejov 

+421(0) 918 349 229 
+421(0) 54 488 4223 

penzionhradby@
imexinvest.sk 

www.penzion-
hradby.sk 

26 

Penzión Dolina Pod Vinbargom 
2649 
085 01 Bardejov 

+421(0)908 986 182 murcko1@stonlin
e.sk 

www.restauraciadoli
na.sk 12 

Penzión Ivana Kacvinská 3355 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 45 90 
+421(0)903 211 865 

kukla@penzioniv
ana.sk 

www.penzionivana.s
k 

22 

Penzión Štadión Družstevná 1 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 24 78 penzionstadion@
stonline.sk 

www.penzionstadion
.sk 

10 

Penzión JAJA 

 

Jarmila Lenková 
Bard. Kúpele 5 
086 31 Bard. 
Kúpele 

+421(0)908 378 084   

17 

Penzión SIM 
 

Poštová 1 
085 01 Bardejov  

+421(0) 905 355 906 
 

info@penzionsim
.sk 

www.penzionsim.sk  
 

16 

Penzión Rouse 
 

Andraščíková 4 
085 01 Bardejov 

+421(0) 903 635 294 micheljaroslav@
zoznam.sk 
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Penzión River Kutuzovova 34 
085 01 Bardejov 

+421(0) 54 488 10 10 
+421(0) 903 493 520 

hotelsport@hotel
sport.sk 

www.hotelsport.sk 
28 

Penzión Kopačka 
 

Mihaľov 20/42 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 474 88 63 
+421(0)902 552 405 

  
22 

Penzión Kolibrík 
 

Bardejovské Kúpele 
31, 086 Bard. 
Kúpele 

+421(0) 907 668 178 slov-rus@szm.sk www.artnika.eu 

24 

Turistická ubytovňa 

SOU Juraja Henischa 

Slovenská 5 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 486 19 50 sou_strojarske_b
j@mail.viapvt.sk 

www.j-
henischa.szm.com 

50 

Turistická ubytovňa 
HA ZSŠ J. 
Andraščíka 

Pod Vinbargom 3 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 38 30 skola@zssjabj.e
du.sk 

www.zssjabj.edu.sk 

50 

Turistická ubytovňa 
DM pri SPŠ 

sv. Jakuba 28 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 25 58 skola@spsbj.svc
mi.sk 

www.spsbj.edu.sk 
240 

Turistická ubytovňa 
SOU 

Štefánikova 64 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 24 15   
 

Turistická ubytovňa 
Hertník 

086 42 Hertník +421(0)54 479 11 28 
 

  
 

RZ KAMARÁT  
 

Mníchovský potok 
P.O.Box 185 
085 01 Bardejov 

+421(0)903 633 052 
+421(0)54 474 83 35 
 

rzkamarat@rzka
marat.sk 
 

www.rzkamarat.sk 

100 

I. Bandurič – 
ubytovanie v súkromí 

Kellerova 4 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 34 34 
 

  
6 

Privát u JOZEFA 
 

Mihaľov 40 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 47 19   
 

Horská chata Koliba 
Hertník 

086 42 Hertník +421(0)54 479 17 43   
 

Motorest  Villa 
Makovica 
 

Nižná Polianka 
086 36 Nižná 
Polianka 

+421(0)54 479 91 14 
+421(0) 903 618 042, 
903 141 497 

 www.herkules.sk/ve
rbal/makovica.vilask 30 

Motorest Čepcov Kuková 182 
086 44 Kuková 

+421(0)54 732 28 59   
 

Škola v prírode 
 

Chmeľova 
086 33 Zborov 

+421(0)54 479 83 93   
 

 

(Zdroj: databáza RRA Svidník) 



Informačná databáza okres Bardejov 28 

Stravovacie zariadenia v okrese Bardejov: 

 
Názov adresa č. tel.  e-mail web kapacita 

Reštaurácia Hotela 
ARTIN, s.r.o. 

Fučíková 25 
085 01 Bardejov 

+421 (0)54 472 30 50 hotelartin@ 
hotelartin.sk 

www.hotelartin.sk reštauráci
a 32; 

salónik 16; 
letná 

terasa 30; 
bar 27 

Reštaurácia Hotela 
Bardejov 

Toplianska 23 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 3487 
+421(0)904 372 480 

hotelbardejov@h
otelbardejov.sk 

www.hotelbardejov.sk 

105 

Reštaurácia Hotela 
Bellevue 

Mihaľov 2503 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 84 04 
 

info@bellevuehote
l.sk 

www.bellevuehotel.sk 
50 

Reštaurácia Hotela 
ŠARIŠ 
 

MATT Bardejov 
s.r.o., SNP 1 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 43 73 matt@po.psg.sk www.hotelsaris-bj.sk reštaurácia 
150; 

salónik 20; 
sála 60; 
kaviareň 

50 

Reštaurácia Hotela 
Satel-Minerál 
 
 

086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 472 4122  
+421(0) 918 799 462 

satel-bj 
@hotelsatel.com 

www.hotelsatel.com reštaurácia 
80; 

salónik 30; 
terasa 60; 
kaviareň 

80 

Reštaurácia Hotela 
MIER 
 

Bardejovské Kúpele 
086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 488 85 51   

 

Reštaurácia Hotela 
ŠPORT 

Kutuzovova 34 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 10 10   
 

Cafe restaurant 
HUBERT 

Radničné námestie  
6 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 474 2603 hubert@hubert-
bj.sk 

www.hubert-bj.sk reštaurácia 
55; 

salónik 10; 
rybí sal. 8; 
kaviareň 

22 

Reštaurácia - Pizzéria 
ROLLAND 

Radničné nám. č. 12 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 9220 restauraciarolan
d@stonline.sk 

www.restauraciarola
nd.sk 

100 + 
terasa 
100 

NEXT restaurant 
 

Radničné nám. 21 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 6 92010 
352 

  65 + 10 
terasa 

Reštaurácia 
U PAĽENČARA 

Radničné nám. 31 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 3799   
 

Caffe POHODA - 
restaurant 

Radničné nám. č. 39 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 3314 
 

cafepohoda@ora
ngemail.sk 

 
 

El. restaurant Stöcklova 43 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 3338 info@el-
restaurant.sk 
 

www.el-
restaurant.sk 

reštaurácia 
40; 

kaviareň 
15 

Reštaurácia 
PORTOBELLO cafe 

Stöcklova 49 
085 01  Bardejov 

+421(0)54 472 9193 cukstav@slovan
et.sk 

 
115 

Reštaurácia 
MAGURA 

Andraščíkova 31 
085 01 Bardejov 

+421(0)692 011 252 
 

info@penzionma
gura.sk 

www.penzionmagura.s
k 

44 + 
terasa 

Reštaurácia 
ŠTADIÓN 

Družstevná  1 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 2478 
 

penzionstadion@
stonline.sk 

www.penzionstadion.sk
  

100 -120 

Reštaurácia 
ARKÁDA 

Tačevská ul. 38/A 
085 01 Bardejov 

+421(0)905 844 980 arkada@petram
ont.sk 

www.petramont.sk/
arkada 

50 

Restaurant caffe 
DOLINA 
 

Pod Vinbargom  
2649 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 8627 
 

info@restauracia
dolina.sk 
 

www.restauraciadoli
na.sk 80 

Reštaurácia U BAR
ÓNA 

Kacvinského  3355 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 4590  
 

  
70 

Reštaurácia 
FONTÁNA 

Dlhý rad 30 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 470 66 18 m.kokinda@cent
rum.sk 

 
50 

Reštaurácia 
ľudových jedál  
U POLJAKA 

S .O.S. Bardejovské 
Kúpele 271 
086 31 

+421(0)903 908 142  martinpoljak@na
xtra.sk 

 

 

Reštaurácia na 
bráne 
 

Hviezdoslavova  
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 23 48   

 

Zlatá Koruna 
 

Radničné námestie 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 53 10   
 

Reštaurácia 
PRAMEŇ – caffé 
restaurant 

Bardejovské Kúpele 
086 31 Bardejovské 
Kúpele 
 

+421(0)54 472 65 02   
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Staničná 
reštaurácia  
Bardejov 

085 01 Bardejov 
 

+421(0)54 472 53 39   

 

Reštaurácia CHINA 
Bard. Kúpele 

086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 474 24 55   
 

Grill-Pizzéria LA 
BELLO 

Radničné námestie 
50, 085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 9638 beleor@stonline.sk www.labellopizzeria.sk 90 + 
terasa 24 

Pizzeria  
 

PEPPINO 

Kláštorská  6 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 9000 
 

lenka.kasalova@
slovanet.sk 

www.peppino.wbl.sk 

40 

Pizza AFRODITA 
Bard. Kúpele 

086 31 Bardejovské 
Kúpele 

+421(0)54 472 71 48   
 

Snack bar ASTRA 
 

Partizánska ul. 
2635 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 4265 trudic@gates.sk   

30 

RIVER café 
 

Kutuzovova 34 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 488 1010 hotelsport@hotel
sport.sk 

www.hotelsport.sk  
48 

Zlatý Bažant 
 

Hurbanova 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 49 74   
 

Salaš LESNÁ 
 

Duklianska 1421 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 47424 43 markservices@in
mail.sk 

 reštaurácia 
40; 

salónik 24; 
terasa 100 

Motorest  Villa 
Makovica 
  

Nižná Polianka 
086 36 Nižná 
Polianka 

+421(0)54 479 91 14 
+421(0)903 618 042, 
+421(0)903 141 497 

 www.herkules.sk/ve
rbal/makovica.vilask
/ 

 

Turistická ubytovňa 
SOUP 

Štefánikova 64 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 472 24 15   
 

Škola v prírode 
Chmeľová 

Chmeľová,  
086 33 Zborov 

+421(0)54 479 83 93   
80 

Motel Jami 
 
 

Kračúnovce 10 
085 01 Bardejov 

+421(0)54 732 29 22 
+421(0)915 895 104,   
+421(0)915 895 106, 
+421(0)915 884 576 

info@skalnyorol.sk 
 

www.skalnyorol.sk/
ubytovanie.html 

kaviareň 
30, 

reštaurácia 
28, 

salónik 12 

 

 

8. Charakterizovanie špecifických stránok a identifikovanie 

ekonomického potenciálu sledovaného okresu.   

 
Okres Bardejov je svojou rozlohou 936,17 km2 druhým najväčším okresom 
Prešovského kraja a zaberá 10,4 % z jeho celkovej rozlohy. Leží na 
severovýchodnom Slovensku.  
V okrese má významné postavenie obuvnícky priemysel, potravinárstvo a 
stavebníctvo. Nachádza sa tu tiež strojársky, odevný priemysel a spracovanie 
kože a kožených výrobkov.  
Z hľadiska cestovného ruchu najzaujímavejšie sú kultúrnohistorické pamiatky 
historického jadra okresného mesta s najvzácnejšou pamiatkou – Bazilika minor 
Sv. Egídia zo začiatku 14. storočia a goticko-renesančnou stavbou radnice zo 16. 
storočia. S mestom Bardejov sú neodmysliteľne späté aj svetoznáme Bardejovské 
Kúpele, ktoré sa spomínajú v najstaršej listine z r. 1247. Liečiť sa sem 
prichádzala nielen šľachta, ale aj príslušníci panovníckych rodín. Liečia sa tu 
hlavne choroby zažívacieho ústrojenstva. Ďalej je pozoruhodný Zborovský hrad a 
naozajstnými skvostami sú drevené cerkvi vo Fričke, Jedlinke, Kožanoch,Krivom, 
Lukove, Tročanoch, Bardejovských Kúpeľoch a drevený kostolík v Hervartove, 
který bol v roku 2008 zapísaný do svetového zoznamu kultúrneho dedičstva 
UNESCO. Okres Bardejov s počtom obyvateľov 77 907 je štvrtým najväčším 
okresom v Prešovskom kraji. 
V okrese Bardejov podľa stavu k 31.12.2011 bolo celkom 2 254 právnických osôb, 

z toho: 1 420 obchodných spoločností; 21 družstiev; 132 rozpočtových organizácií; 

6 príspevkových organizácií a 675 ostatných organizácií. 
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V evidencii bolo 5 822 fyzických osôb podnikateľov, z toho väčšinu tvorili 

živnostníci a to v počte 5 495, slobodné povolania boli zastúpené v počte 201 

a samostatne hospodáriaci roľníci v počte 126. 

U živnostníkov bola najviac zastúpená ekonomická činnosť ako stavebníctvo        

(1 920); veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

(1047); priemyselná výroba (996). V okrese majú svoje zastúpenie aj odborné, 

vedecké a technické činnosti (420); poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov (236) a 

ubytovacie a stravovacie služby, ktorým sa venuje 189 subjektov. 

 

Právnické osoby podľa vybraných právnych foriem 
 
Okres Obchodné 

spoločnosti 
Družstvá Štátne 

podniky 
Rozpočtové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie 

Ostatné 
organizácie 

Spolu: 

Bardejov 1 420 21 0 132 6 675 2 254 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 

 

Fyzické osoby – podnikatelia podľa právnych foriem 
 
Okres Živnostníci Slobodné 

povolania 
Samostatne 
hospodáriaci roľníci  

Spolu: 

Bardejov 5 495 201 126 5 822 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 

Živnostníci podľa vybraných ekonomických činností SK NACE 
 
Druh ekonomickej činnosti Okres Bardejov 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 236 

Priemysel spolu 998 

z toho:  

Ťažba a dobývanie 0 

Priemyselná výroba 996 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0 

Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, 
odpady a služby odstraňovania odpadov 

 
2 

Stavebníctvo 1 920 

Veľkoobchod a maloobchod; Oprava motorových vozidiel 
a motocyklov 

 
1 047 

Doprava a skladovanie 120 

Ubytovacie a stravovacie služby 189 

Informácie a komunikácia 88 

Finančné a poisťovacie činnosti 42 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 22 

Odborné, vedecké a technické činnosti 420 

Administratívne a podporné služby 108 

Verejná správa a obrana; Povinné sociálne zabezpečenie 0 

Vzdelávanie 49 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 6 

Umenie, zábava a rekreácia 18 

Ostatné činnosti 232 

Spolu: 5 495 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 
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Podniky podľa počtu zamestnancov 
 
Okres 0 -19 

zamestnancov 
20 – 49 

zamestnancov 
5 – 249 

zamestnancov 
250 a viac 

zamestnancov 
nezistené spolu: 

Bardejov 1 507 52 23 5 1 1 588 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 
 
 

9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
 

 Bartošovce, Becherov, Brezov, Dubinné, Frička, Hažlín, Hertník, 
Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Chmeľová, Koprivnica, Kučín, Kurima, Kurov, 
Lenartov, Lukavica, Lukov, Malcov, Marhaň, Osikov, Poliakovce, Porúbka, 
Richvald, Stebnícka Huta, Stebník, Sveržov, Šiba. 
 

(Zdroj: RRA Svidník) 

 
 

10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

územný plán  obce. 
 

 Andrejová, Bardejov, Becherov, Beloveža, Brezov, Brezovka, Buclovany, 
Fričkovce, Gaboltov, Gerlachov, Hankovce, Hertník, Hervartov, Hrabské, 
Hutka, Chmeľová, Janovce, Jedlinka, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Komárov, 
Koprivnica, Kružlov, Kučín, Kurima, Kurov, Lopúchov, Malcov, Marhaň, 
Mikulášová, Mokroluh, Nižná Polianka, Nižná Voľa, Osikov, Poliakovce, 
Raslavice, Regetovka, Richvald, Rokytov, Smilno, Snakov, Stebnícka Huta, 
Sveržov, Šarišské Čierne, Šiba, Tročany, Varadka, Vyšná Polianka, Vyšná 
Voľa, Zborov, Zlaté. 
 

(Zdroj: Stav územno - plánovacej dokumentácie Prešovského kraja, Krajský stavebný 
úrad v Prešove, RRA Svidník) 

  
 

11. Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

integrovaného plánu rozvoja miest.  
 

 V súčasnom období prebiehajú rozhovory ku možnostiam zapojenia 
mesta Bardejov do integrovaného plánu rozvoja miest. 

 

(Zdroj: RRA Svidník) 
 

12. Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívajú finančné 

nástroje Európskej komisie a EIB, konkrétne JEREMIE, 

JASPERS a JESSICA. 
 

 Finančné nástroje Európskej komisie a EIB, JEREMIE, JASPERS 
a JESSICA v okrese Bardejov v súčasnosti nevyužíva žiadna obec. 
 

(Zdroj: RRA Svidník) 

 

13. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

verejno-súkromných partnerstiev.  
 

 V súčasnom období je vytváranie verejno-súkromných partnerstiev 
v okrese Bardejov v štádiu tvorby.  
 

(Zdroj: RRA Svidník) 

 

http://po.ksu.sk/UP/dokumenty/stav_upd_po.pdf
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14. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

programov cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej 

spolupráce.  
 

 Spolupráca na úrovni samospráv je medzi mestom Bardejov a poľskými 
mestami Zamość, Krynica, Gorlice, Jaslo, Muszyna. Dobrú spoluprácu má 
mesto Bardejov s mestami Calais, Molde, Montemarciano, Ťačevo, Mogilev, 
Kaštela, Sremski Karlovci, Slovenj Gradec. Partnerské vzťahy má mesto 
nadviazané aj s českými mestami Mikulov, Přerov, Česká Lípa. Postupne sa 

rozvíja aj spolupráca podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií 
a zväzov. V rámci obcí okresu Bardejov sa rozvíja cezhraničná spolupráca 
predovšetkým so samosprávou a subjektami v rámci projektov poľsko-
slovenskej spolupráce.  

 
Obce zapojené do programov cezhraničnej spolupráce: 
 

Bardejov, Zborov, Hrabovec, Kalnište, Becherov, Frička, Gerlachov, Hertník, 
Hervartov, Hutka, Jedlinka, Kurov, Lascov, Malcov, Mikulášová, Nižná 
Polianka, Raslavice, Regetovka, Stebnícka Huta, Stebník, Šiba a iné. 

 

(Zdroj: Kultúrno historický potenciál PSK, interná databáza RRA Svidník) 
 
 

15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú 
podnikateľské činnosti zamerané na podporu inovatívnych 

procesov, transfer nových a environmentálnych technológií 
a poznatkovo náročných výrob s definovaním formy subjektu (napr. 
inkubátory, klastre, inovačné centrá, kompetenčné centrá 
aplikovaného výskumu a vývoja, technologické platformy, vedecko-

technologické parky atď.).  
 

Mestský hnedý priemyselný park Bardejov – v súčasnosti prebieha jeho 
výstavba. Cieľom je vytvoriť komplexné podmienky pre rozvoj 
podnikateľských aktivít tuzemských a zahraničných investorov 
prostredníctvom vytvorenia hnedého priemyselného parku v meste Bardejov. 

   

(Zdroj: RRA Svidník; http://www.bardejov.sk/msu/grantove-projekty/projekty 
schvalene/konkurencieschopnosthosprastu) 

 

16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. 

 
Obce okresu Bardejov nenapojené na verejný vodovod: 
Abrahámovce Lascov Ortuťová 

Brezov Lipová  Porúbka 
Brezovka Livov  Regetovka 

Buclovany Livovská Huta Rešov 
Koprivnica Lopúchov Richvald 
Kožany Lukavica Stebnícka Huta  
Kríže Marhaň  Šašová 
Kučín Nižná Voľa Vyšná Voľa 

 
 
 

 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527122
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519391
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527742
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527131
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527441
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527751
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527211
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527459
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527769
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527246
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519537
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527785
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527271
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519596
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527874
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527301
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527599
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527882
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519316
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527645
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527891
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527378
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527734
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527955


Informačná databáza okres Bardejov 33 

Obce okresu Bardejov nenapojené na verejnú kanalizáciu: 

 
Abrahámovce Kochanovce Petrová 
Andrejová Koprivnica Porúbka 
Bartošovce Kožany Raslavice 
Becherov Krivé Regetovka 
Beloveža Kríže Rešov 
Bogliarka Kučín Richvald 
Brezov Kurov Rokytov 
Brezovka Lascov Smilno 
Buclovany Lenartov Snakov 
Cigeľka Lipová Stebník 
Dubinné Livov Stuľany 
Frička Livovská Huta Sveržov 
Gaboltov Lopúchov Šarišské Čierne 
Gerlachov Lukavica Šašová 
Hankovce Malcov Šiba 
Harhaj Marhaň Tarnov 
Hažlín Mikulášová Tročany 
Hervartov Mokroluh Vaniškovce 
Hrabovec Nemcovce Varatka 
Hrabské Nižná Polianka Vyšná Polianka 
Hutka Nižná Voľa Vyšná Voľa 
Chmeľová Nižný Tvarožec Vyšný Kručov 
Janovce Oľšavce Vyšný Tvarožec 
Jedlinka Ondavka Zlaté 
Kľušov Ortuťová  
Kobyly Stebnícka Huta  
 
(Zdroj: Mestská a obecná štatistika, Štatistický úrad Slovenskej republiky; 
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 

 

17. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími 

obcami na území okresu (napr. formou mikroregionálnych združení, 

regionálnych združení atď.). 

 
Obce v okrese Bardejov sú zapojené do týchto združení: 

 
Združenie mikroregión TOPOĽA, Kračúnovce 350, 087 01 Kračúnovce 
- Dukovce, Kalnište, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Železník, 

Želmanovce. 
 

Združenie mikroregiónu Beskyd so sídlom vo Vyšnom Mirošove, OcÚ 
Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11, Vyšný Mirošov 

-  Dubová, Hutka, Jedlinka, Kečkovce, Nižná Polianka, Nižný Mirošov, Nižný 
Orlík, Roztoky, Šarišské Čierne, Vyšná Polianka, Vyšný Mirošov. 

 
Združenie mikroregiónu Makovica Svidník, OcÚ Kurimka, 090 16 

Cernina 
- Cernina, Hrabovčík, Jurkova Voľa, Kurimka, Mlynárovce, Nižný Orlík, 
 Rovné, Šarišské Čierne. 

http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html
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Združenie obcí mikroregiónu Makovica, Lesná 10, Zborov, 086 33, 
Zborov 

- Becherov, Hutka, Chmeľová, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, 
Ondavka, Regetovka, Smilno, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná 
Polianka, Zborov. 

 
Združenie obcí Mikroregión Sekčov-Topľa, Lopúchov, 086 43 
Lopúchov 

- Harhaj, Lascov, Richvald, Lopúchov, Tročany, Fričkovce, Marhaň, 
Janovce, Vaniškovce, Stuľany, Abrahámovce, Buclovany, Hertník, 
Koprivnica, Osikov, Kobyly, Kľušov, Bartošovce, Raslavice, Hervartov, 
Šiba, Hankovce, Kochanovce, Vyšný Kručov, Oľšavce, Lukavica, Rešov, 
Vyšná Voľa, Nižná Voľa, Porúbka, Brezov, Hrabovec. 

 
Združenie obcí mikroregiónu Stredná Topľa, Hažlín, 086 43 Hažlín 
- Komárov, Šarišské Čierne, Beloveža, Hažlín, Cernina, Lipová, Ortuťová, 

Šašová, Hrabovec, Brezovka, Dubinné, Kurima, Kučín, Kožany, Nemcovce, 
Porúbka, Vyšná Voľa, Nižná Voľa, Hankovce, Oľšavce, Marhaň, Vyšný 
Kručov, Harhaj, Rešov.  

 
Mikroregión Čergov, Drienica, 083 01 Drienica 
- Sabinov, Drienica, Olejníkov, Ľutina, Terňa, Ratvaj, Bodovce, Šarišské 

Sokolovce, Jakubovany, Jakovany, Červená Voda, Osikov, Hertník, 
Fričkovce, Bartošovce. 

 

(Zdroj: Dokumenty Prešovského samosprávneho kraja, Prešovský samosprávny kraj; 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/uradna-tabula/dokumenty-
psk/; http://www.sazp.sk/mikroregiony/parent/po.html). 
 

 

18. Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je 
zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou.  

 

Územie okresu je v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí 
charakteristické vysokou migračnou mobilitou. Najvyššia dochádzka za 
prácou v rámci regiónu je v stavebníctve.  
 
 

 

 

Migrácia obyvateľstva podľa územia, stav k 31.12.2011   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Muži Ženy Spolu 

Saldo sťahovania -82 -123 -205 

Prisťahovaní z ČR 7 8 15 

Prisťahovaní zo zahraničia 14 12 26 

Vysťahovaní do SR 195 243 438 

Prisťahovaní zo SR 107 131 238 

Vysťahovaní do zahraničia 8 23 31 

Sťahovanie vo vnútri územia 241 322 563 

Vysťahovaní do ČR 6 17 23 

Prisťahovaní spolu 121 143 264 

Vysťahovaní spolu 203 266 469 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/). 

 
 


