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HODNOTENIE ATRAKTIVITY OKRESU 

BARDEJOV V KONTEXTE 

LOKALIZAČNÝCH PREDPOKLADOV 

CESTOVNÉHO RUCHU SEVERNEJ 

ČASTI ŠARIŠSKÉHO REGIÓNU  

 

EVALUATION OF ATTRACTIVENESS OF THE BARDEJOV DISTRICT IN CONTEXT 

OF LOCALIZATION CONDITIONS OF TOURISM OF NORTHERN SARIS REGION  

 

Jana Mitríková, Veronika Feťková 
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ruchu, analýzou predpokladov jeho rozvoja a geografiou maloobchodu, vrátane trávenia 

voľného času v nákupných centrách. 

 

Jana Mitríková acts as an assistant lecturer at the Department of Tourism and Hotel 

Management, Faculty of Management, University of Prešov in Prešov. In her scientific and 

research activities she deals with human geography, geography of tourism, analyzing the 

conditions of her development and geography of retail, including spending leisure time in 
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Abstract 

The main aim of this contribution is to evaluate the localization expectations of tourism in the 

northern part of the Šariš region, namely by assessing the natural and cultural historical 

conditions in the districts of Bardejov, Sabinov and Svidník. The analysis is supplemented by 

information and results obtained from completed surveys; processed in the form of charts and 

tables. 

Key words: Tourism, natural conditions, cultural-historical conditions, northern Saris region 

 

Abstrakt 

Hlavným cieľom tohto príspevku je zhodnotenie lokalizačných predpokladov cestovného 

ruchu severnej časti Šarišského regiónu, a to konkrétne zhodnotením prírodných a 
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kultúrnohistorických predpokladov v okresoch Bardejov, Sabinov a Svidník. Analýza je 

doplnená o informácie a výsledky získané z vyplnených ankiet; spracované sú vo forme 

grafov a tabuliek. 

Kľúčové slová: cestovný ruch, prírodné predpoklady, kultúrnohistorické predpoklady, severná 

časť Šarišského regiónu 

 

Úvod 

Na území Slovenska je stále veľa miest, ktoré ešte nie sú dostatočne spropagované v rámci 

cestovného ruchu a ostávajú neobjavené pre potenciálnych turistov (Dzurov Vargová 2017). 

Vo veľkej miere sa atraktívnosť a potenciál danej lokality odvíja od prírodných a 

kultúnohistorických predpokladov (Matušíková 2013). Jednou z mála poznávaných lokalít je 

aj severná časť Šarišského regiónu, a to konkrétne okresy Sabinov, Svidník a Bardejov. 

Výnimku predovšetkým v kultúrnohistorických predpokladoch tvorí okres Bardejov, ktorý je 

z trojice spomínaných okresov najviac navštevovaný. Prispievajú k tomu pamiatky situované 

v centre mesta Bardejov, ktoré sú zapísané na Zozname UNESCO a taktiež aj neďaleké 

Bardejovské Kúpele. 

 

Ciele a metodika práce 

Hlavným cieľom tohto príspevku je zhodnotenie lokalizačných predpokladov cestovného 

ruchu severnej časti Šarišského regiónu. Pozornosť upriamujeme najmä na prírodné 

a kultúrnohistorické predpoklady cestovného ruchu v okresoch Bardejov, Sabinov a Svidník.  

 

Čiastkové ciele: 

 získať a priblížiť informácie o severnej časti Šarišského regiónu 

 popísať prírodné predpoklady vo vybraných okresoch 

 popísať kultúrnohistorické predpoklady vo vybraných okresoch 

 zistiť názory respondentov na prírodné a kultúrnohistorické pamiatky vo 

vybraných okresoch 

 

Metódy a zdroje získavania údajov  

Informácie a údaje získavané pre potreby tohto príspevku pochádzajú z knižných aj 

internetových zdrojov, uvedených v zozname použitej literatúry, z komunikácie s odborníkmi 

z praxe a z terénneho prieskumu vo vybranej lokalite. Informácie potrebné na zostavenie 

zoznamu kultúrnohistorických pamiatok nachádzajúcich sa v anketách pre každý okres boli 

vytvorené v spolupráci s KOCR Severovýchod Slovenska. Ankety boli rozoslané medzi 

študentov stredných škôl v skúmaných okresoch a boli anonymné. Pozostávali z 2 tabuliek, 

pričom prvá tabuľka bola zameraná na MCHÚ, ktoré ležia v danom okrese a zisťovala sa ich 

návštevnosť a významnosť podľa osobného názoru študenta. Druhá tabuľka bola zameraná na 

kultúrnohistorické pamiatky a zisťovala sa ich atraktívnosť. Za každý okres odpovedalo 45 

študentov stredných škôl (spolu 135). Ďalšími odpovedajúcimi boli odborníci z praxe a to 

Mgr. Barbora Čechová za KOCR Severovýchod Slovenska, za okres Bardejov Mgr. Lucia 

Guthová z TIK Bardejov, za okres Sabinov Mgr. Branislav Švorc, PhD. z OOCR Región 



Vol. 6 (5), pp. 161-186 

 

 

163   http://www.mladaveda.sk 

 

Šariš a za okres Svidník Ing. Marianna Fečová z Dukla Destination. Spracované odpovede 

z ankiet sú znázornené v grafoch.  

 

Poloha regiónu 

Oblasť Šarišského regiónu sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, na západe a 

severozápade hraničí so Spišským regiónom, na severe tvorí hranicu s Poľskou republikou, na 

východe susedí s regiónom Horný Zemplín a na juhu s Abovom. Toto územie je z prevažnej 

časti mierne hornaté, pretože sa zníženiny často striedajú s pohoriami. V južnej časti 

Šarišského regiónu sa rozprestiera Košická kotlina, cez ktorú v minulosti viedla významná 

obchodná cesta Via regale spájajúca Baltské s Čierne more. (Slovakia Travel 2015a). 

 
Obrázok 1: Administratívne hranice okresov Bardejov, Sabinov a Svidník 

Zdroj: spracované podľa Čeman a kol. 2007 

 

Šarišský región sa stal súčasťou ranofeudálneho uhorského štátu v 11. storočí. Po výstavbe 

Šarišského hradu v 12. storočí sa na ňom začalo zakladať správne centrum Šarišskej stolice na 

čele, ktorého bol veliteľ hradu. V ďalšom období sa územie Šariša stalo samostatným 

správnym celkom. V 14. storočí sa hranice Šarišskej stolice stabilizovali a následne sa 

vytvorili štyri okresy, ktoré boli pomenované ako Prvý, Druhý, Tretí a Štvrtý slúžnovský 

okres. Neskôr boli rozšírené o ďalšie dva okresy. Valalskou kolonizáciou v 14. storočí sa na 

územie Šariša dostalo ukrajinské obyvateľstvo, ktoré obsadilo menej osídlene severné časti 

Šariša a venovalo sa hlavne pastierstvu. V tom istom storočí sa mesta Prešov a Bardejov stali 

slobodnými kráľovskými mestami a Sabinov sa k nim pridal v 15 storočí. Znamená to, že na 

území Šarišskej stolice sa nachádzali tri slobodné kráľovské mestá. Od roku 1647 sa mesto 

Prešov stalo administratívnym centrom Šarišskej stolice, kde bol postavený aj stoličný dom. 

Hospodárske pomery poukazovali na to, že najväčšie zastúpenie v obyvateľstve Šariša mali 

roľníci, keďže pre poľnohospodárstvo tu boli vhodné klimatické podmienky. Venovali sa 

pestovaniu obilnín, zemiakov a pohánky. Okrem roľníctva boli v popredí remeslá v mestách 

Prešov a Bardejov a to najmä stolárstvo, zámočníctvo, výroba ľanového plátna, ďalej 
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hrnčiarstvo, tkáčstvo či klobučníctvo a garbiarstvo (Žudel 1984; Šambronská, Matušíková 

a Šenková 2013).  

Šariš aj vďaka svojej bohatej minulosti je dodnes významným regiónom, ktorý 

disponuje kultúrnohistorickými mestskými centrami ako Prešov, Bardejov, Sabinov 

a Svidník. Zároveň tieto mestá tvoria aj štyri samostatné okresy nachádzajúce sa v Šarišskom 

regióne. Územie regiónu ponúka návštevníkom rôzne druhy atrakcií a objektov, medzi ktoré 

patria aj technické pamiatky, kedysi slúžiace na ťažbu soli v Solivare pri Prešove, opálové 

bane na Dubníku alebo lyžiarske stredisko Drienica-Lysá v okrese Sabinov. Ďalšími 

pozoruhodnými lokalitami sú samotné mesto Bardejov, ktorého pamiatky sú zapísané na 

Zozname svetového dedičstva UNESCO a známe Bardejovské Kúpele s medzinárodným 

významom. Taktiež sa tu nachádzajú tri drevené chrámy v obciach Hervartov, Bodružal a 

Ladomirova patriace do súboru ôsmych drevených kostolíkov v slovenskej časti Karpatského 

oblúka, ktoré sú tiež zapísané v Zozname UNESCO od roku 2008 (Slovak Commision for 

UNESCO 2017b; Zimmermann 2017; Šenková 2017). Mnoho vojenských pamiatok v meste 

Svidník a v blízkosti Duklianskeho priesmyku pri hranici s Poľskom odkazuje na boje, ktoré 

sa tu konali počas druhej svetovej vojny. (Slovakia Travel 2015a; Mitríková 2017; Dvořáková 

2009). Na základe Regionalizácie cestovného ruchu (Ústav turizmu 2005; MDaVSR 2018) na 

našom území z roku 2005 sa región Šariš podľa Rosiča a Klamára (2009), Kasagrandu (2014) 

a Kmeca (2016) vníma ako oblasť so strednodobým až dlhodobým horizontom z hľadiska 

národného významu.  

 

1. Lokalizačné predpoklady severnej časti Šarišského regiónu 

V tejto podkapitole sa budeme venovať prírodným a kultúrnohistorickým predpokladom 

severnej časti Šarišského regiónu a to postupne v okresoch Bardejov, Sabinov a Svidník. 

Kultúrnohistorické predpoklady sú v nasledujúcich podkapitolách analyzované pre každý 

okres samostatne, vzhľadom na administratívne hranice. Keďže sa analýza týka malého 

územia, fyzickogeografická charakteristika je zostavená pre všetky 3 okresy spoločne. 

 

Prírodné predpoklady severnej časti Šarišského regiónu 

Analýzu prírodných predpokladov okresov Bardejov, Sabinov a Svidník budeme popisovať 

pre celé územie spoločne, keďže skúmaná lokalita nie je veľkosťou rozsiahla.  

 

Reliéf a charakteristika geomorfologických celkov 

Na územie okresov Bardejov, Sabinov a Svidník zasahuje 7 geomorfologických celkov. Sú to 

Bachureň, Busov, Čergov, Levočské vrchy, Ondavská vrchovina, Laborecká vrchovina a 

Spišsko-šarišské medzihorie. Aj keď najvyšším vrchom z pomedzi týchto geomorfologických 

celkov je vrch Čierna hora (1289 m. n. m.) v Levočských vrchoch, z administratívneho 

hľadiska leží mimo skúmaných okresov, konkrétne v okrese Kežmarok. Preto v tomto prípade 

za najvyšší vrch budeme považovať Minčol (1157 m. n. m.) v pohorí Čergov a najnižšie 

položený bod (185 m. n. m.) je v obci Daletice v okrese Sabinov (Čeman a kol. 2007). 

Michaeli (2015) uvádza, že podľa geomorfologického členenia Slovenska sa okres Sabinov, 

západná a juhozápadná časť okresu Bardejov nachádza v subprovincii Vonkajšie Západné 
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Karpaty, kým okres Svidník patrí do subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty. Vonkajšie 

Západné Karpaty a ich geologická stavba sa prezentuje najmä sedimentárnymi horninami 

flyša a horninami vytvárajúcimi bradlové pásmo. Vonkajší flyš je zastúpený vo Vonkajších 

Východných Karpatoch. V severnej časti Šarišského regiónu sa nenachádza žiadny národný 

park. Na severe a severovýchode okresu Svidník sa však rozprestiera časť CHKO Východné 

Karpaty. Pri popise jednotlivých geomorfologických celkov spomenieme tiež maloplošné 

chránené územia, ktorých je tu v troch analyzovaných okresoch dokopy 19 (Čeman a kol. 

2007). 

Sever bardejovského okresu spestruje pohorie Busov, ktorý leží na hraniciach s 

Poľskom a jeho najvyšší vrch s rovnomenným názvom Busov dosahuje 1002 m. n. m. Ďalšie 

vrchy, ktoré sú turisticky navštevované sú Stebnícka Magura (900m), Lacková (996m), 

Javorina (881m), Cigeľka (807m). Zaradzuje sa medzi naše najmenšie pohoria s rozlohou 102 

km². Toto pohorie je budované najmä pieskovcami, vzniklo pôsobením erózno-denudačných 

procesov a predstavuje oválny, vretenovitý masív, ktorý je rozrezaný riečnymi dolinami a 

patrí do územia Nízkych Beskýd. Okolie je bohaté na minerálne pramene, čo dosvedčuje aj 

prameň v obci Cigeľka, ktorý má jednu z najvyšších minimalizácií v rámci minerálnych 

prameňov na Slovensku. Častými porastmi sú tu buky a jedle s riedkym výskytom tisu. 

Východná strana pohoria má vhodné podmienky na lyžovanie v okolí Regetovky (Fogaš 

a kol. 2015; Ropjak 2017).  

Maloplošné chránené územia v pohorí Busov v okrese Bardejov (Čillag a Gudzová 2006; 

SOPSR 2017a): 

 Národná prírodná rezervácia, Regetovské rašelinisko (4.stupeň ochrany, 2,55 ha, r. 

1979) - Tieto slatinné rašeliniska nad obcou Regetovka vynikajú porastom vzácnych 

a jedinečných rastlín- rašelinníkov. Je tu jediné nálezisko diablika močiarneho na 

východe Slovenska.  

 Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura (5. stupeň ochrany, 184,24 ha, r. 1964) - 

územie prezentuje prirodzenú až pralesovú lesnú vegetáciu. Sú zastúpené najmä buky, 

jedle a javory, zo vzácnych rastlín tu rastie Skopólia kranská. 

 

Severne od mesta Prešov sa rozprestiera na ploche 301 km² horský masív Čergov, ktorý 

zasahuje do okresov Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov a Bardejov. Čergov má elipsovitý tvar 

a zaradzuje sa medzi flyšové pohoria, budované odolnými pieskovcami a ílovcami, v južnej 

časti do neho zasahuje bradlové pásmo. Najvyššie vrcholy pohoria sú Minčol (1157 m. n. m.), 

Veľká Javorina (1098 m. n. m.), Solisko (1056 m. n. m.) alebo Čergov (1050 m. n. m.). 

Samotný reliéf je hornatý a územie pohoria patrí do mierne teplej až chladnej klimatickej 

oblasti. Po celom východnom úpätí Čergova prechádza hranica medzi Západnými 

a Východnými Karpatmi. Povrch Čergova pokrývajú prevažne listnaté lesy, konkrétne ide 

o bukové, dubovo-hrabové a bukovo-jedľové lesy. Časť pohoria tvoria lúky s krovinovým 

porastom (Fogaš a kol. 2015; Čeman a kol. 2007). 

Maloplošné chránené územia v pohorí Čergov v okrese Bardejov (Enviroportal 2007; SOPSR 

2017a): 



Vol. 6 (5), pp. 161-186 

 

 

166   http://www.mladaveda.sk 

 

 Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol (5. stupeň, 171 ha, r. 1986)- táto 

chránená rezervácia zasahuje okrem okresu Bardejov aj do okresov Sabinov a Stará 

Ľubovňa. V tomto prípade ide o ochranu horskej flóry s prítomnosťou 

druhov východokarpatského obvodu. Rezervácia má na svojom území viacero vodných 

prameňov.  

 Národná prírodná rezervácia Pramenisko Tople (5. stupeň ochrany, 28,66 ha, r. 2002)- 

dôvodom vyhlásenia tejto lokality za chránenú je ochrana prameňa toku Topľa. Pod 

ochranu spadajú aj okolité porasty jedľových bučín a horských lúk Čergova.  

 Prírodná rezervácia Livovská jelšina (5. stupeň ochrany, 13,17 ha, r. 1986)- 

V katastrálnom území obcí Livov a Lukov v okrese Bardejov sa nachádza chránená 

oblasť vzácnej jelše sivej s hojným výskytom perovníka pštrosieho.  

Maloplošné chránené územia v pohorí Čergov v okrese Sabinov (Enviroportal 2007; 

SOPSR 2017b): 

 Prírodná rezervácia Vlčia (5. stupeň ochrany, 21,24 ha, r. 2004)- je súkromným 

chráneným územím, ktoré chráni pôvodne lesné porasty a úseky horských lúk v pohorí 

Čergov. Majiteľom rezervácie Vlčia je lesoochranárske zoskupenie VLK, ktorú odkúpili 

od predchádzajúceho vlastníka. Žijú tu rôzne chránené druhy rastlín a živočíchov.  

 Národná prírodná rezervácia Hradová hora (5. stupeň ochrany, 13,49 ha, r. 1981)- leží 

v katastri obce Bodovce a slúži na zabezpečenie ochrany lesnej vegetácie, do ktorej 

prenikajú východokarpatske druhy rastlinstva v podobe čemerice purpurovej. 

Predstavuje aj výskumný, kultúrny a náučný zámer. 

 

Na severovýchode Slovenska v sabinovskom a prešovskom okrese vystupuje pohorie 

Bachureň až do výšky 1082 m. n. m. a zaberá plochu 124 km². Vytvorila sa z paleogénnych 

hornín, najväčšie zastúpenie majú zlepence a pieskovce. Povrch Bachurne má vrchovinový 

a hornatinový charakter. Doliny sú hlboké a úzke, ktoré sa zarezávajú do zlepencových 

a pieskovcových celkov. Toto pohorie je značne zalesnené a rastú tu ihličnaté aj listnaté 

dreviny. Tam, kde sa lesy nenachádzajú, územie pokrývajú lúky a pasienky. V tejto oblasti sa 

vyskytujú minerálne pramene a tiesňavy, kde bolo objavených niekoľko verejnosti 

neprístupných jaskýň (Fogaš a kol. 2015; Infoglobe 2017a). 

 Maloplošné chránené územia v pohorí Bachureň sa v okrese Sabinov nenachádzajú. 

Spišsko-šarišské medzihorie je vyhĺbené riekou Torysa, čo viedlo k vytvoreniu eróznej 

depresie, ktorú obklopujú na západe pohoria Levočské vrchy, Bachureň a na severe Čergov 

a Ľubovnianska vrchovina. Tiahne sa 60 kilometrov pozdĺž bradlového pásma, čo spôsobuje, 

že na niektorých miestach z nej vytŕčajú bradlové tvrdoše. Najvyšší vrch je Hromovec, ktorý 

dosahuje výšku len 895 m. n. m., svojou rozlohou 124 km² zasahuje do viacerých okresov ako 

Stará Ľubovňa, Sabinov a Prešov. Táto geomorfologická jednotka je budovaná 

vnútrokarpatskym paleogénom s výskytom vápencov, slieňov a pieskovcov, ktoré sú 

charakteristické pre bradlové pásmo. Na území Spišsko-šarišského medzihoria sa nachádzajú 

ploché chrbty a široké doliny, ktoré sú vo väčšej miere odlesnené. Oblasť na severozápade je 

odvodňovaná riekou Poprad a na juhovýchode Torysou (Fogaš a kol. 2015; Infoglobe 2017b).  
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Maloplošné chránené územia v Spišsko-šarišskom medzihorí v sabinovskom okrese 

(Enviroportal 2007): 

 Prírodná pamiatka Bradlové pásmo (4. stupeň ochrany, 20,12 ha, r. 1989) - jej súčasťou 

sú skalné útvary vytvorené zvetrávaním hornín, ktoré sa nazývajú Bradlové tvrdoše 

a pozostávajú z 5 bradiel (Kamenický hradný vrch, Spiaci mních, Sokolia skala, Predná 

a Zadná skala). Úsek Prírodnej pamiatky Bradlové pámo sa tiahne od Kamenice po 

Pusté Pole.  

 Prírodná rezervácia Valalská voda (4.stupeň ochrany, 14,42 ha, r. 1980)-predmetom jej 

ochrany je pramenisko Valalskej vody spolu s okolitými slatinami a močiarmi, kde 

rastie viacero vzácnych rastlín ako je vachta trojlistá.  

 

Levočské vrchy sú flyšovým rozľahlým pohorím ležiacim na východ od Vysokých Tatier. 

Vyzdvihujú sa ponad Popradskú a Hornádsku kotlinu až do výšky 1281 m. n. m., ktorú 

dosahuje najvyšší vrch Čierna hora. Táto geomorfologická jednotka sa rozprestiera na ploche 

625 km² a do okresu Sabinov zasahuje jej malá časť na východnej strane pohoria. 

V Levočských vrchoch sú horniny zastúpené pieskovcami vnútrokarpatského paleogénu. 

Reliéf je hornatinový, pohorie je pokryté najmä smrekovými a jedľovými porastmi, v južnej 

časti pohoria prevažujú listnaté lesy. Levočské vrchy sa zaradzujú do mierne teplej a chladnej 

klimatickej oblasti a pramení tu rieka Torysa. Až do roku 2011 väčšina územia tohto pohoria 

nebola prístupná z dôvodu zriadenia vojenského obvodu Javorina (Fogaš a kol. 2015). 

Maloplošné chránené územia v Levočských vrchoch v okrese Sabinov (Enviroportal 2007): 

 Prírodná rezervácia Bišar (4. stupeň ochrany, 1,67 ha, r. 1979)- je lokalizovaná 

v katastrálnom území obce Tichý Potok a ochraňuje skupinu horských kvetnatých lúk 

ležiacich v Levočských vrchoch. Hojne sa tu vyskytujú vstavačovité rastliny a vzácna 

ľalia cibuľkonosná. 

 

Ondavská vrchovina rozľahlý geomorfologický celok, ktorý má dĺžku 87 km, šírku 45 km 

a rozlohu 1800 km². Vďaka tejto rozlohe je považovaná za najrozľahlejšiu vrchovinu na 

Slovensku. Z hľadiska geologickej stavby je vrchovina vytvorená z príkrovov a vrás, 

dominuje tu zastúpenie pieskovcov, slieňovcov, ílovcov a bridlíc. Chrbty v Ondavskej 

vrchovine vystupujú do výšky 500-700 metrov a povrch je pahorkatinový a vrchovinový. 

Chrbty sa miestami pravidelne striedajú s dolinami, kotlinami prípadne brázdami. Častým 

úkazom sú výmole spôsobené eróziou a plošné zosuny. Na severe Ondavskej vrchoviny je jej 

najvyšší bod Smilniansky vrch (750 m. n. m.). Tento geomorfologický celok je pramennou 

oblasťou viacerých prítokov významných riek Tople a Ondavy. Povrch je zarastený najmä 

bukovými lesmi a na juhu vrchoviny sa nachádzajú dubovo- hrabové porasty, no svoje 

zastúpenie tu majú aj ihličnaté lesy (Fogaš a kol. 2015).  

Maloplošné chránené územia v Ondavskej vrchovine v okrese Bardejov (Ropjak 2017; 

SOPSR 2017a): 

 Prírodná rezervácia Pod Beskydom (4. stupeň ochrany, 8,45ha, r. 1988)- predmetom 

ochrany je súbor slatinných lúk, cenných z biologického hľadiska. Lúčne spoločenstvá, 
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ktoré sa tu nachádzajú sú pestrej škály a typické pre flyšovú oblasť v tomto kúte 

Slovenska. Za najvzácnejší druh sa považuje papraďorast jazyk hadí. 

 Prírodná rezervácia Slatina pod Lieskovcom (4. stupeň ochrany, 0,71 ha, r. 1979)- 

územie patrí do katastra obce Bardejovská Nová Ves a slúži na zachovanie a ochranu 

vzácnych rastlín (vachta trojlistá), ktoré sú súčasťou lúčneho slatinného spoločenstva. 

Oblasť sa využíva aj na vedeckovýskumné ciele. 

 Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch (5. stupeň ochrany, 25,51 ha, r. 1926)- 

účelom vyhlásenia je ochrana jedľových bučín nachádzajúcich sa v okolí Zborovského 

hradu, využíva sa na kultúrno-výchovné a náučné zámery. Sú tu staré duby, ktoré 

spestrujú okolitú vegetáciu. 

 Národná prírodná rezervácia Becherovská tisina (5. stupeň ochrany, 24,13 ha, r. 1954)- 

v minulosti sa oblasť vyznačovala najväčším výskytom tisu obyčajného vo flyšovom 

pásme v pohorí Karpaty. Pôdne a ekologické podmienky spôsobili úbytok tisu 

obyčajného a v súčasnosti je ho len niekoľko kusov. 

Maloplošné chránené územia v ondavskej vrchovine v okrese Svidník (SOPSR 

2017c): 

 Prírodná rezervácia Radomka (4. stupeň ochrany, 15,54 ha, r.1988)- je oblasťou nad 

mestom Giraltovce v Nízkych Beskydách, vyhlásené za chránené územie pre 

prítomnosť botanicky významných lúčnych a slatinných spoločenstiev. Popri potoku 

Radomka sa nachádza prirodzený porast vŕby a jelše, okolité lúky disponujú cennou 

vlhkomilnou vegetáciou. 

 Chránený areál Radomská slatina (4. stupeň ochrany, 1 ha, r. 2000)- cieľom je ochrana 

aluviálnych lúčnych a mokraďných spoločenstiev. Prítomnosť niektorých chránených 

a ohrozených druhov rastlín na lúkach spôsobuje ich zaplavovanie minerálnou vodou 

z okolitých prameňov.  

 

Laborecká vrchovina je flyšové pohorie zaberajúce plochu 1148 km² a pozdĺž celej svojej 

severnej a východnej strany hraničí s Poľskom. Vo východnej časti vrchoviny je situovaný 

najvyšší vrch Vysoký grúň (905 m. n. m.). Laborecká vrchovina je budovaná ílovcami 

a pieskovcami. Kým v ílovcových vrstvách sa vytvorili erózno-denudačné zníženiny- brázdy, 

tak v pieskovcových vrstvách sú to vyvýšeniny a chrbty. Oblasť je bohatá na vodné toky, 

územím preteká rieka Laborec aj s jej prítokmi Výravou, Udavou a Cirochou. Na východnom 

okraji Laboreckej vrchoviny prechádza hranica medzi západokarpatskou 

a východokarpatskou flórou, čo sa odráža vo výskyte niektorých druhov endemitov. 

Dominujú tu listnaté lesy, v dolinách a kotlinách sa nachádzajú pasienky, lúky a krovinaté 

porasty (Fogaš a kol. 2015). 

Maloplošné chránené územia v Laboreckej vrchovine v okrese Svidník (Lacika a Ondrejka 

2009; SOPSR 2017c): 

 Národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina (5. stupeň ochrany, 74,7 ha, r.1984)- 

pôvodné pralesové jedľovo-bukové lesy sa nachádzajú na chrbte Laboreckej vrchoviny, 

neďaleko obce Nižný Komárnik. Najstaršie zo vzácnych stromov majú aj 300 rokov 
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a obvod kmeňa je v niektorých prípadoch viac ako 300-400 cm. Lokalita sa zaradzuje 

medzi európsku zvláštnosť. 

 Prírodná rezervácia Dranec (5. stupeň ochrany, 34,22 ha, r.1925)- slúži na ochranu 

pralesových bukových spoločenstiev so zastúpením jedle a niektorých listnatých 

stromov v Laboreckej vrchovine. Využíva sa na náučné, vedecko-výskumné účely.  

 Prírodná rezervácia Miroľská slatina (4. stupeň ochrany, 0,97 ha, r. 1980)- ide 

o zachovanie a ochranu slatinných a lúčnych vegetácií, ktoré sú ojedinelé (páperník 

širokolistý, vachta trojlistá) a v svidníckom okrese sa vyskytujú len v tejto oblasti, 

blízko obce Miroľa v Laboreckej vrchovine.  

 

CHKO Východné Karpaty je jedinou chránenou krajinnou oblasť v skúmaných okresoch a 

nachádza sa v severnej oblasti Laboreckej vrchoviny, taktiež tvorí hraničné územie 

s Poľskom. Oblasť je z geomorfologického hľadiska rovnorodá, pozostávajúca z flyšových 

hornín ako ílovce a pieskovce. Najvyšším bodom CHKO a zároveň celej oblasti Nízkych 

Beskýd je Vysoký grúň (905 m. n. m.). Vyskytujú sa tu lesné porasty vo väčšom množstve 

ako v Laboreckej vrchovine, prevahu majú bukové lesy a miestami jedľové bučiny. Vzácnou 

chránenou rastlinou, ktorá tu rastie je mliečnik Sojákov, z ohrozených a chránených 

živočíšnych druhov sú žije vlk dravý, medveď hnedý, rys ostrovid a bocian čierny. Národná 

prírodná rezervácia Komárnická jedlina a prírodné rezervácie Dranec a Miroľská slatina 

prislúchajú k CHKO Východné Karpaty (Fogaš a kol. 2015; Lacika a Ondrejka 2009).  

 

Klimatické pomery 

Na Slovensku rozlišujeme tri základné klimatické oblasti, ktorými sú teplá, mierne teplá 

a chladná oblasť. Tie sa ďalej delia podľa Atlasu krajiny SR (2002) na podoblasti a následne 

na klimatické okrsky. Na základe tohto delenia väčšia časť územia okresov Bardejov, Sabinov 

a Svidník leží v mierne teplej oblasti. Mierne teplá klimatická oblasť sa vyznačuje počtom 

letných dní pod 50, kým júlová priemerná teplota vzduchu je viac ako 16˚C (Atlas krajiny SR 

2002).  

Po roztriedený mierne teplej klimatickej oblasti na klimatické okrsky nám vyplýva, že 

prevažná plocha bardejovského a svidníckeho okresu patrí do okrsku M4, čo predstavuje 

mierne teplý, vlhký okrsok s miernou zimou. Klimatické znaky okrsku M4 sú definované 

januárovou teplotou vyššou ako -3˚C, júlovou teplotou nad 16˚C a územím do 500 m. n. m., 

kde majú prevahu pahorkatiny a roviny. V prípade okresu Sabinov ide o okrsok M7, ktorý 

tam zaberá najväčšiu časť územia a je charakteristicky mierne teplým, veľmi vlhkými 

podnebím s prevahou vrchovín. Okrsok M7 disponuje klimatickými znakmi ako je júlová 

teplota nad 16˚C a siaha do výšky nad 500 m. n. m. Oblasť slovensko-poľského pohraničia 

v okresoch Bardejov a Svidník sa priradzuje k okrsku C1, ktorý už patrí do chladnej 

klimatickej oblasti. Je to veľmi vlhký, mierne chladný okrsok s teplotou od 12˚C do 16˚C 

v júli (Atlas krajiny SR 2002; Michaeli 2015). 

Rozdiely v teplotách vo veľkej miere ovplyvňuje nadmorská výška, okrem toho aj 

oceanita, kontinentalita, alebo činnosť človeka. So stúpajúcou nadmorskou výškou teplota 

klesá (s výnimkou inverzie) a naopak, s klesajúcou nadmorskou výškou stúpa. Priemerná 
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teplota vzduchu v najchladnejšom mesiaci január v analyzovaných okresoch Bardejov, 

Sabinov a Svidník sa pohybuje od -4 do -6˚C, v pohoriach Čergov, Bachureň a Busov ide 

o teploty na škále -6 až -7˚C. V prípade najteplejšieho mesiaca júl ide o priemernú teplotu 

v rozsahu 16-18˚C v južných častiach okresov, vo vyšších polohách teplota klesá na úroveň 

12-14˚C (Čeman a kol. 2007; Dubcová a kol. 2008).  

To, aké množstvo zrážok spadne na danom území, závisí od orientácie pohorí ku 

vzduchovým hmotám a od nadmorskej výšky. To znamená, že pohoria postavené proti smeru 

veterných prúdov sú viac bohaté na zrážky ako pohoria, ktoré majú totožný smer s veternými 

prúdmi. Na náveterných stranách pohorí sa tak vyskytuje väčšie množstvo zrážok ako na 

záveternej strane, kde sa vytvára zrážkový tieň. Aj preto v severných častiach okresov 

Bardejov, Sabinov a Svidník spadne v priemere za rok 900-1000 mm, kým v nižších polohách 

je to 600-700 mm (Dubcová a kol 2008; Atlas krajiny SR 2002).  

 

Vodstvo 

Slovenska republika sa nachádza v zóne hlavného európskeho rozvodia medzi Baltským 

a Čiernym morom. Prevažná časť riečnej siete našej krajiny je odvádzaná do Čierneho mora 

(96%), ide o povodie riek vlievajúcich sa do Dunaja a povodie riek vtekajúcich do Tisy už na 

území Maďarska. Zvyšná časť riečnej siete patrí do úmoria Baltského mora (4%), čo 

predstavuje povodie Dunajca s Popradom (Dubcová a kol. 2008). 

Oblasť severnej časti Šarišského regiónu disponuje výskytom prítokov významných 

riek na východnom Slovensku. V okrese Sabinov je najvýznamnejšou riekou Torysa, ktorá 

vyviera v Levočských vrchoch a preteká mestami Lipany a Sabinov. Na svojom pravom 

brehu, okrem Levočských vrchov tečie v blízkosti pohoria Bachureň a Šarišská vrchovina, na 

ľavej strane brehu je to pohorie Čergov a Slanské vrchy. Torysa je najväčším prítokom 

Hornádu a jej dĺžka predstavuje 129 km. V okrese Sabinov naberá ďalšie menšie prítoky ako 

Slavkovský potok, Ľutinka alebo Lučanka pri Lipanoch (Čeman a kol. 2007). 

Okresom Bardejov preteká a zároveň vyviera v pohorí Čergov rieka Topľa (130 km). Pri 

meste Bardejov priberá prítoky Šibská voda, Čierny potok a Kamenec. Potom sa v okrese 

Svidník do Tople vlieva Radomka pri Giraltovciach a následne opúšťa daný okres. V pohorí 

Čergov, na území bardejovského okresu vyviera aj ďalšia dôležitá rieka Sekčov, ktorá je 

významným prítokom Torysy (Michaeli 2015). 

V okolí Svidníka, presnejšie v Ondavskej vrchovine nad obcou Ondavka pramení 

rieka Ondava s dĺžkou 147 km. Jej ľavostranne prítoky sú Ladomírka, Chotčianka, Ondavka 

a Oľka. Najväčší pravostranný prítok Ondavy je Topľa. Smerom k maďarským hraniciam 

vytvára po sútoku s Latoricou rieku Bodrog (Dubcová a kol. 2008; Michaeli 2015). 

Okrem povrchových vôd stojatých, ktoré sme si vyššie popísali, sa v oblasti 

bardejovského, sabinovského a svidníckeho okresu miestami nachádzajú podpovrchové vody 

minerálne, ktoré sú bohaté na minerálne látky vznikajúce rozpúšťaním hornín. Tá 

najznámejšia minerálna voda v okolí vyviera v Bardejovských Kúpeľoch. Špecifikuje sa ako 

alkalicko-slaná železnatá kyselka, ktorá pomáha pri chorobách tráviaceho traktu, dýchacích 

ciest, obehového ústrojenstva či nervového systému. Pramene, ktoré sa nachádzajú 

v Bardejovských Kúpeľoch sú pomenované nasledovne: Herkules, Napoleon, Alžbeta, Anna, 



Vol. 6 (5), pp. 161-186 

 

 

171   http://www.mladaveda.sk 

 

Klára, Kolonádny prameň, Hlavný prameň a Lekársky prameň (Mitríková 2017; Bardejovské 

kúpele 2015; Bobák a Bobáková 2015). Neďaleko Bardejovských Kúpeľov, v prihraničnej 

obci Cigeľka existovali v minulosti prírodné kúpele. Kúpele už síce zanikli, ale prírodná 

liečivá minerálna voda Cigeľka sa využíva aj dnes. Oblasť je známa studenými alkalickými 

slanými kyselkami, ktoré predovšetkým pomáhajú pri tráviacich problémoch, poruchách 

látkovej výmeny alebo kašli. Sírovodíkové kyselky vyvierajú v Koprivnici (okres Bardejov), 

v Dobroslave a Vyšnom Orlíku (okres Svidník). V okrese Sabinov je u miestnych obyvateľov 

známy prameň sírnatej vody nazývaný Švabľovka. (Hudák 2015b; Michaeli 2015). 

 

Rastlinstvo 

Slovensko má na svojom území množstvo druhov rastlinstva, vyvoláva to hlavne poloha 

krajiny v strednej Európe a vplyv z mnohých oblasti. To, aký druh rastlinnej pokrývky sa tu 

vyskytuje závisí od vody, pôdy, podnebia, živočíšstva a aj človeka, ktorý ju vo väčšej či 

menšej miere mení. Oblasť okresov Bardejov, Sabinov a Svidník spadá z fytogeografického 

hľadiska do podobvodu východobeskydskej flóry- Beschidicum orientale. V spomínaných 

okresoch sa do tohto podobvodu priraďujú pohoria Levočské vrchy, Špišsko-šarišské 

medzihorie, Bachureň, Čergov, Busov a Ondavská vrchovina. V týchto pohoria zaberajú 

najväčšiu rozlohu bukové lesy. V Čergove a Bachurni sa vyskytujú okrem bukových lesov 

najčastejšie porasty hraba obyčajného, duba letného a jedle bielej. Bukové lesy s prímesou 

jelše sa nachádzajú v Ondavskej vrchovine. Z rastlín je možne nájsť kosatec žltý, iskerník 

štetinkatý alebo ďatelinu otvorenú. V juhovýchodnej časti pohoria Čergov je rozšírený vzácny 

druh čemerica purpurová, a na východnej strane Levočských vrchov sa vo veľkom množstve 

vyskytuje vachta trojlistá (Michaeli 2015).  

 

Živočístvo 

Podobne ako flóra aj fauna podlieha vplyvom ekologických činiteľov (voda, pôda, rastlinstvo, 

klíma, človek), čo spôsobuje rôzne reakcie živočíšnych druhov na vlastné životné prostredie. 

Klimatické podmienky sa počas minulých storočí menili a živočíchy sa museli zmenám 

prispôsobovať, prípadne niektoré z nich vyhynuli (Dubcová a kol. 2008).  

Počet známych druhov živočíchov na Slovensku predstavuje v dnešnej dobe číslo 

približne 40 000, čo je okolo 2,5% všetkých druhov fauny na zemeguli. Podľa 

zoogeografického členenia územie okresu Sabinov a západnej časti okresu Bardejov patrí do 

Západokarpatskej subprovincie, avšak pohoria, ktoré dosahujú výšku nad 750 m. n. m. sa 

zaradzujú do západokarpatského obvodu horskej fauny. Okres Svidník sa nachádza vo 

Východokarpatskej subprovincii s pohoriami do 750 m. n. m. Z chránených živočíšnych 

druhov, ktorých výskyt sa priamo viaže na listnaté lesy v skúmanej lokalite, je významný 

napríklad z cicavcov vlk obyčajný, rys ostrovid, z chrobákov bystruška zlatá. V blízkosti 

vodných tokov sa zdržiava vydra riečna a z Poľska sa niekedy na Slovensko dostane veľmi 

vzácny zubor hôrny (Michaeli 2015).  
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Kultúrnohistorické predpoklady severnej časti Šarišského regiónu 

V tejto podkapitole sa budeme zaoberať najznámejšími kultúrnohistorickými pamiatkami 

a zariadeniami nachádzajúcimi sa v skúmanej lokalite severnej časti Šarišského regiónu, 

(okresy Bardejov, Sabinov a Svidník). Taktiež spomenieme kultúrne a športové akcie, ktoré 

sa organizujú na danom území. 

 

Okres Bardejov a jeho kultúrnohistorické predpoklady 

Súčasťou severného Šariša je okres Bardejov, ktorý má rozlohu 936 km² a zaradzuje sa medzi 

najväčšie okresy v Prešovskom kraji. Jeho poloha je značne strategická, keďže na severe tvorí 

štátnu hranicu s Poľskom, na juhu susedí s okresom Prešov, na východe s okresom Svidník 

a smerom na západ hraničí s okresmi Stará Ľubovňa a Sabinov. Okres pozostáva z 86 obcí, 

sídlo okresu je mesto Bardejov, ktoré je vzdialené od krajského mesta Prešov približne 41 km. 

Na území bardejovského okresu sú situované viaceré významné kultúrnohistorické pamiatky 

a lokality, z ktorých sú niektoré zapísané aj v Zozname svetového kultúrneho a prírodného 

dedičstva UNESCO (PSK 2017a; Kačírek 2016; Slovak Commision for UNESCO 2017c).  

 

Kultúrnohistorické pamiatky a zariadenia 

Bazilika minor sv. Egídia v Bardejove pozostáva z 11 krídlových gotických oltárov 

zhotovených v 15. a 16. storočí. Najcennejší z nich je bočný oltár Narodenia Pána. Odhaduje 

sa, že bazilika je postavená na mieste bývalého kláštora cisterciánov a skladá sa z troch 

chrámových lodí. Chrám povýšil na Baziliku minor pápež Ján Pavol II. v roku 2001. 

Radničné námestie je miestom, kde sa stretávajú všetky dôležité ulice a spolu s Radnicou a 

okolostojacimi meštiackymi domami vytvárajú nádherný kolorit historického mesta Bardejov 

zapísaného v roku 2000 do Zoznamu UNESCO (Slovakia Travel 2015b). 

Bardejov sa pýši fortifikačným systémom, ktorý sa právom považuje za jeden 

z najdokonalejších a najviac zachovalých v rámci stredovekých miest na Slovensku. 

V minulosti toto opevnenie chránilo mesto pred vpádmi nepriateľov a robilo ho nedobytným. 

Hradobný múr bol doplnený mestskými bránami a baštami, z ktorých sú zachované najmä 

Hrubá, Horná, Malá alebo Prašná bašta. Zaujímavou pamiatkou v Bardejove je Katov dom, 

z ktorého názvu vyplýva, že slúžil pre mestského kata na ubytovanie. Je to renesančná 

budova, kde bola v minulosti tiež situovaná väznica a útrpná komora (Glatz a kol. 1985; 

Severovýchod Slovenska 2017b).  

Okrem historického jadra mesta Bardejov sa spolu s ním do Zoznamu UNESCO 

zapísalo aj Židovské suburbium, ktoré predstavuje súbor židovských stavieb odkazujúcich na 

židovskú komunitu v Bardejove. Súbor židovských stavieb sa skladá zo Starej synagógy, 

rituálnych kúpeľov, domu zhromaždenia, expanznej veže a kotolne. V súčasnosti sa postupne 

obnovujú jednotlivé stavby Židovského suburbia a celý komplex budov vlastní Ústredný zväz 

židovských náboženských obci na Slovensku (Židovské suburbium 2018). 

Bardejovské Kúpele sú známe výskytom liečivých minerálnych prameňov, ktoré v minulosti 

navštevovali aj významní členovia rakúsko-uhorskej šľachty. Jedna z najvýznamnejších 

osobností tej doby bola cisárovná Alžbeta, prezývaná „Sisi“. Ako pamiatku na túto cisárovnú 

je dnes v liečebnom dome Alžbeta zriadený muzeálny apartmán Sisi, kde môžu návštevníci 
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obdivovať zariadenie a ostatné predmety odkazujúce na dobu, v ktorej žila rakúska cisárovná. 

V 18. storočí sa kúpele stali vyhľadávané najmä pre výskyt železnatej kyselky, ktorá dodnes 

napomáha liečiť ochorenia tráviaceho ústrojenstva, dýchacích ciest alebo ženské choroby. 

Areál Bardejovských Kúpeľov disponuje hotelmi (Alexander, Ozón, Astória, Mier), 

apartmánovými domami (Carola, Palmíra), liečebnými domami (Alžbeta, Helios) a ďalšie 

ubytovacie zariadenia, ktoré ponúkajú svojim klientom služby na vysokej úrovni. Veľkou 

výhodou týchto kúpeľov je nádherná okolitá príroda s vhodnými klimatickými podmienkami 

a najčistejším ovzduším na Slovensku. Preto sa Bardejovské Kúpele už v minulosti nazývali 

„kúpele pokoja“ (Bardejovské Kúpele 2015; Mitríková 2017).  

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch je najstarším skanzenom na 

Slovensku. Je sprístupnené od roku 1965 a spravované Šarišským múzeom. Rozloha tohto 

skanzenu je 1,5 ha, kde je systematicky rozmiestnených 24 objektov expozície poukazujúcich 

na ľudovú kultúru a architektúru slovenského a rusínskeho obyvateľstva, ktoré žilo na území 

horného Šariša a severného Zemplína. Expozícia pozostáva zo 4 typov stavieb- obytné 

zrubové domy, hospodárske budovy, technické a sakrálne stavby (Šarišské múzeum 2017).  

 

Kultúrne akcie a podujatia 

Každoročné sa v posledné augustové dni koná v centre mesta Bardejov novodobý 

Bardejovský jarmok. Trvá štyri dni a počas nich majú návštevníci možnosť vidieť 

remeselníkov a obchodníkov z rôznych častí Slovenska alebo zahraničia, ktorí ponúkajú 

ukážky ľudovoumeleckej tvorby a výroby tradičných predmetov. Kultúrne podujatie je 

obohatené hudobnými predstaveniami folklórnych súborov a populárnych skupín, ktoré 

potešia jarmočníkov rôznych vekových skupín (scarabeo-sk 2015).  

Hry rytiera Rolanda sú jednou z ďalších atraktívnych kultúrnych akcií v meste 

Bardejov, ktorá má za sebou viac ako dvadsaťročnú históriu. Hry prebiehajú na Radničnom 

námestí a diváci môžu obdivovať historický šerm predvádzaný aktérmi oblečenými 

v dobových kostýmoch, streľbu z palných zbraní a historický sprievod. Program pozostáva 

taktiež z gotických a renesančných tancov, historického divadelného predstavenia a ohňovej 

šou. Takýmto spôsobom sa usporiadatelia snažia oživiť slávu stredovekého Bardejova (Hudák 

2015a).  

Pontes-Mosty porozumenia predstavuje medzinárodný hudobný festival, ktorý sa snaží 

pomocou očarujúcej hudby spájať viaceré národy a štáty. Vystupujú na ňom uznávaný 

hudobníci nie len zo Slovenska a organizuje sa to pod záštitou verejne známych osobnosti 

v mesiaci September. Mesto Bardejov v spolupráci s oddelením kultúry organizuje mnohé iné 

spoločensko-kultúrne podujatia v rámci okresu. Za zmienku stojí spomenúť Medzinárodné 

hudobné leto v Bardejovských Kúpeľoch, Slovenské tango, Dni mesta Bardejov, Orgánové 

dni Jozefa Grešáka v Bazilike minor sv. Egídia, Hradné dni na Zborovskom hrade, Prehliadka 

rusínskeho a šarišského folklóru v Bardejovských Kúpeľoch, Mikulášske a Vianočné trhy 

alebo rôzne výstavy a expozície zamerané na umelecké odvetvie (Mesto Bardejov 2015). 
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Športové akcie a zariadenia 

Okres Bardejov má bohaté zastúpenie aj v športovej oblasti. Dôkazom toho je známy 

futbalový klub Partizán Bardejov a hokejový klub HK Bardejov, ktorí pravidelne hrávajú 

druhé a tretie najvyššie slovenské ligy. Medzi ďalšie športové odvetvia, ktoré sú verejne 

populárne patria basketbal, volejbal, hádzaná, atletika a gymnastika, reprezentované 

vlastnými miestnymi klubmi, ktoré sa zúčastňujú súťaží na národnej i medzinárodnej úrovni. 

Históriu si vytvorili aj Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní v priestoroch Spojenej školy 

v Bardejove a ozvláštnené sú sprievodným programom pre deti a dospelých. Pre milovníkov 

lyžovania leží neďaleko obce Nižná Polianka jedna z najnižšie položených slovenských 

zjazdoviek Makovica, je približne kilometer dlhá a vhodná najmä pre pokročilejších, 

zdatnejších lyžiarov. Celý svah je osvetlený a udržiavaný technickým snehom (Malegová 

2016).  

 

Okres Sabinov a jeho kultúrnohistorické predpoklady 

Ďalším analyzovaným okresom je Sabinov, ktorý svojou rozlohou 545 km² je najmenším 

spomedzi troch skúmaných a zároveň spadá pod kategóriu menších okresov Prešovského 

kraja. Na severe susedí s okresmi Stará Ľubovňa a Bardejov, na západe s Kežmarkom 

a Levočou a na juhu s Prešovským okresom. Vzdialenosť medzi okresným mestom 

Sabinovom a sídlom kraja Prešovom je 17 kilometrov. Tento okres eviduje na svojom území 

41 obcí a 2 mestá (Sabinov a Lipany). Taktiež patrí medzi najmenej rozvinuté okresy 

Prešovského kraja, čo sa odráža na atraktívnosti z pohľadu cestovného ruchu (PSK 2017b). 

 

Kultúrnohistorické pamiatky a zariadenia 

Mesto Sabinov ponúka návštevníkom niekoľko atraktívnych pamiatok. Jednou z nich je 

Kostol sv. Jána Krstiteľa postavený v 14. storočí. Chrám zdobilo 6 oltárov, pričom hlavný 

oltár bol zostrojený majstrom Pavlom z Levoče. V súčasnosti sa originál hlavného oltára 

nachádza v múzeu v Budapešti a chrám v Sabinove má len jeho kópiu. Hlavný oltár nie je 

jediným predmetom majstra Pavla v tomto kostole, sú nimi aj plastiky sv. Jakuba, sv. Ondreja 

a sv. Jána evanjelistu. Najväčším klenotom Kostola sv. Jána Krstiteľa je vnútorný renesančný 

portál, ktorý sa považuje za jeden z najkrajších na Slovensku (Škubla 2014; Mesto Sabinov 

2018). 

Mestská radnica v Sabinove je jedna z najkrajších historických budov v tomto meste, 

postavená na prelome 19. a 20. storočia. Radnica je národná kultúrna pamiatka a leží v strede 

hlavného námestia. Aj dnes sa využíva na svoj pôvodný účel ako v minulosti, keďže je sídlom 

Mestského úradu. V meste Sabinov sa nachádza viacero renesančných stavieb, medzi ktoré sa 

radí Renesančná zvonica ležiaca v strede námestia a pochádzajúca zo 17. storočia, kedy sa 

považovala za jednu z najvýznamnejších budov v tom čase (Severovýchod Slovenska 2017a). 

Severozápadne od Sabinova, nad obcou Kamenica, sa rozprestiera rozlohou 13. najväčší hrad 

na Slovensku Kamenický hrad. Dnes je už len zrúcaninou, no na jeho záchrane a obnove sa 

podieľa Občianske združenie Kamenná veža. Stredoveký Kamenický hrad dal postaviť v 13. 

storočí gróf spišských Sasov Dietrich. Neexistujú priame dôkazy, ale je pravdepodobné, že 

vtedajší kráľ Štefan V. po poľovačkách oddychoval na Kamenickom hrade, keďže okolie 
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hradu bolo kráľovským poľovníckym revírom. Slúžil tiež ako strážny hrad uhorsko-poľskej 

hranice. V 16. storočí bol hrad dobytý, značne zničený, až nabral podobu zrúcaniny. 

Hanigovský hrad je ďalšou hradnou zrúcaninou v okrese Sabinov, lokalizovaný neďaleko 

obce Hanigovce a úpätia pohoria Čergov. Jeho druhým názvom je Nový hrad, ktorý bol vraj 

postavený na základoch predchádzajúceho starého dreveného hradu. Prestavba dreveného 

hradu na kamenný sa udiala z dôvodu posilnenia pohraničného pásma, v ktorej sa hrad 

nachádzal. Niektoré historické zdroje hovoria o tom, že pomenovanie Nový hrad vychádza 

z porovnania so Šarišským hradom, ktorý je starší (Turistický sprievodca 2005; Roškanin 

2011). Renesančný kaštieľ v Šarišských Michaľanoch bol pôvodne prebudovaný zo 

zemianskej kúrie v roku 1585. Kaštieľ má jedno podlažie a štyri nárožné veže, ktoré 

disponujú ihlanovými strechami. Interiér je bohato zdobený, jeden zo stropov má barokovú 

štukovú výzdobu zo 17. storočia. Ku kaštieľu pristavali v 18. storočí jednoloďovú Kaplnku 

sv. Floriána, ktorá je zdobená nástennými maľbami a v súčasnosti využívaná 

gréckokatolíckou cirkvou. Kaštieľ je dnes vo vlastníctve obce (Škubla 2014).  

 

Kultúrne akcie a podujatia 

Kultúru v okrese Sabinov sa snaží zachovať a šíriť Mestské kultúrne stredisko v Sabinove, 

ktoré vo svojich priestoroch prevádzkuje kino, knižnicu a miestnosti slúžiace pre voľnočasové 

aktivity ako tvorivé dielne, koncerty, recitály. Mestské kultúrne stredisko spravuje aj Kultúrne 

centrum „Na Korze“. V jeho priestoroch je stála expozícia odkazujúca na Oscarový film 

Obchod na korze, ktorý sa nakrúcal v Sabinove v roku 1964. Expozícia ponúka pohľad na 

predmety a fotografie pripomínajúce nakrúcanie tohto filmu, originálny scenár alebo 

premietanie ukážok z filmu. Okrem expozície sa v priestoroch Kultúrneho centra nachádza i 

Informačné centrum. Spomienku na 50. výročie od získania Oscara za film Obchod na korze 

pripomína socha vyše dvojmetrového Oscara na hlavnom námestí. Svoju činnosť v rámci 

okresu Sabinov vykonávajú hudobné a tanečné telesá v podobe dychovej hudby Sabinka, 

folklórnych súborov Sabinovčan, Šarišská Lipa v Lipanoch alebo folklórnej skupiny 

Slavkovianka z Nižného Slavkova. Na prezentáciu dedinských folklórnych skupín z okresov 

Prešov a Sabinov sa každoročné uskutočňuje súťaž s názvom „KRÁSA ŽIVOTU.“ 

Neodmysliteľnou súčasťou kultúrnych podujatí sú Dni mesta Sabinov a s tým spojený 

sabinovský jarmok. Veriaci zase navštevujú v okrese Sabinov najväčšie mariánske pútnické 

miesto gréckokatolíkov, ktorým je Ľutina a jej Bazilika Zosnutia Presvätej Bohorodičky. 

(MsKS 2010).  

 

Športové akcie a zariadenia 

Územie okresu Sabinov je orientované v prevažnej miere na zimné športy a turistiku. 

Najznámejšie rekreačné stredisko je Drienica- Lysá. Lyžiarske stredisko Drienica-Lysá je 

vzdialené 4 kilometre od mesta Sabinov, presnejšie nad obcou Drienica, pod južnými svahmi 

Čergovského pohoria. Stredisko sa skladá z dvoch častí, a to už zo spomínanej Drienici 

a Lysej, ktoré sú navzájom spojené 2-kilometrovou lanovkou. Zjazdovky majú rôznu 

náročnosť a delia sa na trate ľahké, stredne ťažké a náročné s celkovou dĺžkou 11,2 kilometra. 

Lyžiarske stredisko ponúka okrem denného aj nočné lyžovanie a využíva sa technické 
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zasnežovanie. Kvalitu strediska zvyšujú ubytovacie a stravovacie zariadenia rôznych úrovní 

(Travel Guide 2016). 

Okrem lyžovania je potrebné spomenúť ďalšie športy a športové zariadenia, ktoré majú 

zastúpenie v okrese Sabinov. Je ním aj hokejový klub HK Sabinov s takmer 70-ročnou 

históriou. Tradíciu si vytvára Jolaus liga, ktorá predstavuje hokejovú ligu amatérov z okolia 

Sabinova a Prešova. Hokejové zápasy sa konajú od novembra do marca na Zimnom štadióne 

v Sabinove. Dôležité postavenie má v sabinovskom okrese aj futbal, ktorý zastupujú viaceré 

miestne kluby. Z najznámejších sú to MFK Slovan Sabinov, ŠK Odeva Lipany a OŠFK 

Šarišské Michaľany. Pre širokú verejnosť slúži Mestské kúpalisko v Sabinove, ktoré je 

populárne a často navštevované počas letnej sezóny (MsKS 2017).  

 

Okres Svidník a jeho kultúrnohistorické predpoklady 

Posledným so skúmaných okresov je okres Svidník, ktorý sa rozprestiera na ploche 550 km² 

a štatút mesta má okrem Svidníka aj mesto Giraltovce. Zo severu hraničí okres Svidník 

s Poľskou republikou, na západe tvorí najdlhšiu hranicu s okresom Bardejov a smerom na 

východ s okresom Stropkov. Južne susedí s prešovským a vranovským okresom. Od 

krajského mesta Prešov ho delí približne 55 kilometrov. V okrese Svidník je zriadených 66 

obcí a na územiach niektorých z obcí sa nachádzajú kultúrne pamiatky, ide hlavne o sakrálne 

stavby a pamätníky (PSK 2016). 

 

Kultúrnohistorické pamiatky a zariadenia  

Mesto Svidník je charakteristické tým, že je centrom rusínsko-ukrajinskej kultúry a ľudí, ktorí 

sa hlásia k týmto národnostiam. Potvrdzuje to aj zriadenie Múzea ukrajinsko-rusínskej 

kultúry, ktorého cieľom je zachovávať a dokumentovať kultúrny, historický a sociálny vývoj 

Ukrajincov a Rusínov na území Slovenskej republiky. Múzeum vzniklo a sídlilo v Prešove od 

roku 1956 do roku 1964, kedy sa presunulo do Svidníka. Múzeum ukrajinskej kultúry je 

najstarším národným múzeom na Slovensku a jeho expozícia je členená na viacero blokov, 

ktoré poukazujú na spôsob života obyvateľov na tomto území od praveku až po súčasnosť. 

Prezentované sú archeologické nálezy, stredoveké písomné pamiatky a ukážky hmotnej 

a duchovnej kultúry (Mesto Svidník 2008a).  

Od roku 1975 pod múzeum spadá Skanzen ukrajinsko-rusínskej kultúry. V objektoch, 

ktoré predstavujú typické obydlia Rusínov a Ukrajincov v minulosti je umiestnený ľudový 

nábytok, tradičné pracovné náradie a ukážky ľudového umenia. Okrem obytných domov 

môžu návštevníci vidieť aj hospodárske budovy v podobe pivníc, sýpok, stodôl a maštalí 

(Mesto Svidník 2008b). 

Obdobie druhej svetovej vojny výrazne ovplyvnilo okolie Svidníka, dôkazom toho je 

Pamätník sovietskej armády, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Pamätník bol postavený 

pri príležitosti 10. výročia Karpatsko-duklianskej operácie a jeho celok je dotváraný 

symbolickými hrobmi sovietskych vojakov. Súčasťou je cintorín, ktorý pozostáva zo štyroch 

masových hrobov, kde je pochovaných viac ako 9000 vojakov. Stĺp, ktorý je dominantou 

pamätníka je vysoký 37 metrov a pred ním sa vyníma bronzová socha sovietskeho vojaka 

vzdávajúca hold padlým bojovníkom (Dukla destination 2017a). 
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Za obcou Vyšný Komárnik, neďaleko slovensko-poľských hraníc je umiestnený Pamätník 

československého armádneho zboru na Dukle, ktorý patrí k národnej kultúrnej pamiatke 

Dukelské bojisko. Pamätník meria 28 metrov a jeho tvar zobrazuje smer zásahu 

československých a sovietskych vojsk do nemeckej obrany počas Karpatsko-duklianskej 

operácie. V areáli pamätníka je vytvorená Aleja hrdinov, ktorá zobrazuje 15 búst 

československých a sovietskych vojakov v nadživotnej veľkosti a cintorín s 565 padlými 

bojovníkmi 1. československého armádneho zboru. Ďalšou atrakciou a zároveň objektom, 

ktorý poskytuje informácie a dokumenty súvisiace s tunajšími bojmi počas druhej svetovej 

vojny je vyhliadková veža na Dukle. Má výšku 47 metrov a nahradila pôvodnú drevenú vežu 

z roku 1959. V jej priestoroch sú vystavené dobové fotografie, objekty bojovej techniky 

a nálezy z duklianskeho bojiska. Súčasťou je nádherný výhľad z vyhliadkovej veže do 

širokého okolia a na miesta, kde kedysi prebiehali ťažké boje v oblasti Duklianskeho 

priesmyku (Dukla Destination 2017a; VHÚ 2018).  

Oblasť Svidníckeho okresu je špecifická výskytom drevených chrámov, pričom 

niektoré z nich sú zapísané v Zozname UNESCO. Konkrétne ide o Chrám sv. Mikuláša 

v Bodružali a Chrám sv. Michala Archanjela v Ladomirovej. Obe chrámy patria do takzvanej 

Karpatskej drevenej cesty, ktorá predstavuje vyše 300 km trasu po pamiatkach drevenej 

sakrálnej architektúry v Prešovskom kraji. Tieto drevené kostolíky sa označujú aj ako „Perly 

Karpát“ situované v nádhernom prírodnom prostredí. Chrám sv. Mikuláša v obci Bodružal je 

spolu s Chrámom sv. Michala Archanjela v Ladomirovej zapísaný v Zozname UNESCO od 

roku 2008 v skupine ôsmich objektov pod názvom Drevené chrámy v slovenskej časti 

karpatského oblúka. Spomínané chrámy v okrese Svidník patria pod gréckokatolícku cirkev 

(Mitríková 2017; Drevené chrámy 2007; Slovak Commision for UNESCO 2017a).  

 

Kultúrne akcie a podujatia 

V rámci okresu Svidník sa zrejme najväčšou mierou o zachovávanie, šírenie a prehlbovanie 

vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu pričiňuje Podduklianské osvetové stredisko. Cieľom tejto 

inštitúcie je vzdelávať verejnosť v oblasti umenia, rozvíjať rôzne záujmové činnosti, 

zúčastňovať sa na riadení kultúrnych podujatí a poskytovať cenné rady a pomoc pracovníkom 

kultúry, mestám, obciam alebo študentom. Medzi populárne umelecké činnosti zastrešované 

týmto osvetovým strediskom je okresná súťaž Zázračná truhlica určená pre deti 

predškolského veku zameraná na prednes slovenských rozprávok. Svidník a okolie je bohatý 

na tradície a kultúru, preto mnoho umeleckých aktivít je orientovaných na ľudovú hudbu 

a spevácke skupiny. Z okolia Svidníka sú známe podujatia Detský festival ľudovej hudby, 

Festival hudobného folklóru, Makovická struna alebo Šaffova ostroha. Okrem folklóru má 

zastúpenie aj moderný tanec prezentovaný v súťaži Vo víre tanca a zborový spev na súťažiach 

Mládež spieva, Divertimento musicale alebo Strunobranie. Zaujímavosťou Podduklianského 

osvetového strediska je Hvezdáreň Roztoky, ktorá je k nemu administratívne pričlenená 

a ponúka rôzne prednášky a exkurzie zamerané na astronómiu a vesmír, určené nie len pre 

deti a študentov, ale pre širokú verejnosť (POS 2012).  
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Športové akcie a zariadenia  

Dukelský beh mieru má tradíciu už od roku 1958 a zaradzuje sa medzi najstaršie vytrvalostné 

behy na Slovensku. Trať je dlhá 20 kilometrov, štart začína v oblasti Duklianskeho priesmyku 

a cieľ sa nachádza na pešej zóne vo Svidníku. Zaujímavou akciou pre obyvateľov 

a návštevníkov z okolia je Letecký deň na letisku vo Svidníku, ktorý sa zvykne organizovať v 

septembri pod vedením Aeroklubu duklianskych hrdinov. V zimnom období sa v Lyžiarskom 

stredisku Medvedie koná Zimný triatlon ROKA, určený pre amatérov tohto športu. Disciplíny 

sú rozdelené na beh (4km), bicykel (6km) a bežky (5km). Pre milovníkov oddychu a relaxu je 

celoročne prístupný Vodný svet AQUARUTHENIA vo Svidníku. Disponuje dvomi 

vnútornými celoročnými bazénmi, vnútorným letným bazénom a 5 vonkajšími bazénmi 

sprístupnenými iba v letnej sezóne. Najväčšou letnou atrakciou v roku 2017 sa na pár dní stal 

turistický vláčik v meste Svidník. Zadovážilo ho práve kúpalisko Aquaruthenia, ktoré chcelo 

týmto spôsobom návštevníkom mesta ukázať, že v okolí je mnoho zaujímavých 

a atraktívnych pamiatok, ktoré sa oplatí vidieť a dozvedieť sa nové poznatky o danom 

regióne. V budúcnosti sa plánuje, aby turistický vláčik bol prístupný celé leto a prechádzal v 

blízkosti vojenských pamiatok pod Duklou, drevených stavieb či skanzenov a múzeí (Dukla 

Destination 2017b; E-Dukla 2011; Podduklianske novinky 2017). 

 

Vyhodnotenie atraktivity maloplošných chránených území a kultúrnohistorických 

pamiatok okresu Bardejov  
V ďalšej časti sa budeme venovať spracovaniu ankiet v skúmanom okrese Bardejov. Anketa 

pozostáva z 2 tabuliek, pričom prvá z nich sa zameriava na maloplošné chránené územia 

(MCHÚ) a druhá na kultúrnohistorické pamiatky. Zoznam MCHÚ je vytvorený podľa 

informácií zverejnených na stránke enviroportal.sk, kde sa dá zistiť presný názov, rozlohu, 

rok vyhlásenia a stupeň ochrany MCHÚ vyskytujúcich sa v daných okresoch. Zoznam 

kultúrnohistorických pamiatok bol zostavený v spolupráci s Krajskou organizáciou 

cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska, ktorá mi pomohla vyselektovať 

najväčšie atraktivity v okresoch Sabinov, Bardejov a Svidník.  

Ankety vypĺňali študenti Gymnázia Juraja Henischa v Bardejove (Slovenská 1521/5 

Bardejov). Ich úlohou bolo označiť krížikom, ktoré MCHÚ sú podľa nich často navštevované, 

málo navštevované a ktoré považujú za najvýznamnejšie vo svojom okrese. V tabuľke 

kultúrnohistorické pamiatky označovali študenti tie pamiatky, ktoré boli pre nich atraktívne, 

málo atraktívne a nakoniec tie, ktoré sami aj navštívili. Odpovede študentov sú graficky aj 

číselne vyjadrené v grafoch nachádzajúcich sa na nasledujúcich stranách. Precentá, ktoré sú 

zobrazované pri popisoch pod jednotlivými grafmi sú zaokruhľované na prvé desatine miesto 

a vyjadrujú podiel všetkých odpovedajúcich študentov pri konkrétnych položkách.  

 

Výsledky ankety študentov- maloplošné chránené územia v okrese Bardejov 

Túto anketu za okres Bardejov vyplnilo 45 študentov Gymnázia Juraja Henischa v Bardejove. 

Tabuľka 1 prezentuje odpovede zúčastnených študentov. V každom stĺpci sú farebne 

vyznačené 3 najčastejšie odpovede týkajúce sa MCHÚ v tomto okrese.  
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Maloplošné 

chránené územia 

(okres Bardejov) 

Podľa názoru respondenta 

Často 

navštevované 

Málo 

navštevované 

Najvýznamnejšie 

v okrese Sabinov 

Becherovská tisina 21 14 13 

Čergovský Minčol 28 5 28 

Livovská jelšina 5 28 4 

Pod Beskydom 8 19 9 

Pramenisko Tople 4 25 6 

Regetovské rašelinisko 25 9 13 

Slatina pod Lieskovcom 5 27 5 

Stebnícka Magura 20 9 13 

Zborovský hradný vrch 25 1 35 

Tabuľka 1: Odpovede študentov Gymnázia v Bardejove na anketu o MCHÚ v okrese Bardejov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

V tabuľke sú zobrazené výsledky často navštevovaných, málo navštevovaných 

a najvýznamnejších MCHÚ, ktoré študenti vypĺňali podľa vlastného názoru. Študenti za často 

navštevované MCHÚ v okrese Bardejov považujú Čergovský Minčol, ktorý získal 28 hlasov, 

čo predstavuje 62% z celkového počtu respondentov. Druhé najčastejšie označované boli 

zhodne dve MCHÚ a to Regetovské rašelinisko a Zborovský hradný vrch s 25 označeniami, 

ktoré tvoria 56% študentov. Ako ďalšie často navštevované MCHÚ zvolili Becherovskú 

tisinu a pridelili jej 21 hlasov, čo je 47%. Medzi 5 najčastejšie označovaných sa dostala aj 

Stebnícka Magura s 20 hlasmi a 44%. MCHÚ Pod Beskydom získalo 8 hlasov (18%), 

Livovská jelšina a Slatina pod Lieskovcom rovnako po 5 hlasov (11%) a najmenej hlasov 

v kategórii často navštevované dosiahlo Pramenisko Tople a to 4 hlasy (9%). Za málo 

navštevované MCHÚ bola najčastejšie zvolená a to 28-krát Livovská jelšina, čo je 62%. Ďalej 

to je Slatina pod Lieskovcom s 27 označeniami, ktorá tak dosiahla 60%, potom nasleduje 

Pramenisko Tople, ktoré získalo 25 hlasov, čo tvorí 56% všetkých zúčastnených študentov. 

Bod Beskydom si za málo navštevované MCHÚ vybralo 19 študentov, čo znamená 42% 

a Becherovskú tisinu 14 študentov a 31% z celkového počtu respondentov. V tejto kategórii 

málo navštevovaných MCHÚ získalo najmenej označení Zborovský hradný vrch, ten bol 

označený len jedným študentom (2%), ďalej s 5 označeniami Čergovský Minčol (11%) 

a zhodne po 9 hlasov majú Regetovské rašelinisko a Stebnícka Magura, čo predstavuje 20% 

všetkých študentov. Za najvýznamnejšie MCHÚ v okrese Bardejov študenti zvolili 35 hlasmi 

Zborovský hradný vrch, čo tvorí 78% všetkých respondentov. Na druhom mieste v tejto 

kategórii skončil Čergovský Minčol, ktorý bol označený 28 študentmi a 62%. Nasledujú 

MCHÚ Becherovská tisina, Regetovské rašelinisko a Stebnícka Magura, ktoré zhodne získali 

po 13 hlasov, čo zároveň predstavuje 29% zúčastnených študentov. Vyššie uvedené MCHÚ, 

ktoré sú zvolené študentmi za najvýznamnejšie v okrese Bardejov sú zároveň považované aj 

za často navštevované. Naopak, tie MCHÚ, ktoré boli najčastejšie zvolené v kategórii málo 

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/498
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/513
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/598
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/640
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1113
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/662
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/676
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/600
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/718
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navštevované získali aj najmenej hlasov v sekcii najvýznamnejšie v okrese Bardejov a sú to 

Livovská jelšina, Slatina pod Lieskovcom, Pramenisko Tople a Pod Beskydom. 

 

Výsledky ankety študentov - Kultúrnohistorické pamiatky v okrese Bardejov 

V tabuľke 2 sú zapísané odpovede študentov, ktoré sa týkali kultúrnohistorických pamiatok 

v okrese Bardejov. Farebne sú odlíšené 3 najčastejšie odpovede v jednotlivých stĺpcoch. 

Zúčastnených bolo 45 študentov. 

V tabuľke 2 je zobrazených 5 najčastejšie označovaných kultúrnohistorických 

pamiatok v kategórii atraktívne. Je evidentné, že za atraktívnu pamiatku v okrese Bardejov 

zvolili študenti 41-krát Baziliku sv. Egídia v Bardejove a predstavuje tak až 91% všetkých 

zúčastnených študentov. Nasleduje Radničné námestie s 30 označeniami, čo tvorí 67%, 

Zborovský hrad s 20 označeniami a 44%. Ďalej sa medzi najčastejšie označovanými 

pamiatkami v tejto kategórii umiestnil Katov dom v Bardejove s 19 hlasmi a 42% a Múzeum 

ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch s 15 hlasmi, čo znamená 33% všetkých 

zúčastnených študentov. Z výsledkov vyplýva aj to, že prvé dve najčastejšie označované 

pamiatky Bazilika sv. Egídia a Radničné námestie sú zároveň zapísané na Zozname UNESCO 

od roku 2000. Menej označované boli pamiatky ako Kostol sv. Františka z Assisi 

v Hervartove s 3 hlasmi (7%), Židovské suburbium s 5 hlasmi (11%), Fortifikačný systém 

mesta Bardejov s 11 hlasmi (24%), Muzeálny apartmán Sisi v Bardejovských Kúpeľoch s 12 

hlasmi (27%) a Šarišské múzeum v Bardejove so 14 hlasmi (31%). Za málo atraktívnu 

považuje 28 študentov Kostol sv. Františka z Assisi v Hervartove, čo je 62% všetkých 

opýtaných respondentov. Na ďalších popredných miestach sa umiestnili Fortifikačný systém 

mesta Bardejov a Židovské suburbium, ktoré boli zhodne zvolené 26 študentmi a 58% 

všetkých zúčastnených. Muzeálny apartmán Sisi v Bardejovských Kúpeľoch získal 19 hlasov, 

čo predstavuje 42% a Šarišské múzeum v Bardejove so 17 hlasmi dosiahol 38%. Múzeum 

ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch označili 15 respondenti a získal tak 33%. 

Rovnaký počet a to 11 označení majú pamiatky Katov dom a Zborovský hrad, čo znamená 

24% všetkých opýtaných študentov. Najmenej hlasov v kategórii málo atraktívne dosiahli 

Bazilika sv. Egídia, ktorú označil len 1 študent (2%) a Radničné námestie zvolili 2 študenti, 

čo tvorí 4%.  

Kultúrnohistorické pamiatky 

 

Podľa názoru respondenta 

 

 

 
Atraktívne Málo atraktívne Navštívil som 

Šarišské múzeum, Bardejov 14 

 
17 24 

Bazilika minor sv. Egídia, 

Bardejov 
41 1 42 

Radničné námestie, Bardejov 30 2 42 

Katov dom, Bardejov 19 11 28 

Židovské suburbium, Bardejov 5 26 12 

Múzeum ľud. architektúry, 

Bardejovské Kúpele 
15 15 19 
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Múzeálny apartmán Sisi, 

Bardejovské kúpele 
12 19 19 

Mestské opevnenie Bardejova 

(Fortifikačný systém) 
11 26 20 

Kostol sv. Františka z Assisi v 

Hervartove 
3 28 16 

Zborovský hrad 20 11 33 

Tabuľka 2: Odpovede študentov Gymnázia v Bardejove na anketu  

o kultúrnohistorických pamiatkach v okrese Bardejov 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 
 

Poslednou hodnotenou kategóriou v ankete zameranej na okres Bardejov sú 

kultúrnohistorické pamiatky, ktoré odpovedajúci študenti osobne navštívili. Zo získaných 

informácií je zrejmé, že študenti a to v počte 42 osobne navštívili Baziliku sv. Egídia 

a Radničné námestie v Bardejove, čo predstavuje až 93% všetkých odpovedajúcich. Za týmito 

pamiatkami sa zaradil Zborovský hrad, ktorý bol navštívený 33 odpovedajúcimi 

respondentmi, čo zastupuje 73%. Často navštevovanými boli medzi študentmi aj Katov dom 

a Šarišské múzeum v Bardejove. Konkrétne Katov dom navštívilo 28 študentov (62%) 

a Šarišské múzeum 24 študentov (53%). Ďalej 20 študentov (44%) videlo Fortifikačný systém 

Bardejova, kým 19 respondentov zavítalo do Múzea ľudovej kultúry a do Muzeálneho 

apartmánu Sisi v Bardejovských Kúpeľoch, čo tvorí 42% všetkých odpovedajúcich 

respondentov. Menej navštevovanými medzi študentmi boli Kostol sv. Františka z Assisi 

v Hervartove (36%) a Židovské suburbium v Bardejove (27%). Pamiatky, ktoré študenti 

najčastejšie označovali za atraktívne ako Bazilika sv. Egídia, Radničné námestie v Bardejove 

a Zborovský hrad boli taktiež navštívené najväčším počtom odpovedajúcich študentov.  

 

Výsledky ankety odborníkov z praxe – maloplošné chránené územia 

a kultúrnohistorické pamiatky v okrese Bardejov 

Tabuľky 3 a 4 zobrazujú porovnanie výsledkov dotazníkového prieskumu u študentov 

Gymnázia v Bardejove a odborníkov z praxe. Odborníci z praxe vypĺňali rovnakú verziu 

ankety zameranú na MCHÚ a kultúrnohistorické pamiatky v okrese Bardejov ako študenti. 

Študenti Gymnázia v Bardejove        

Mgr. Lucia Guthová – TIK v Bardejove   

Mgr. Barbora Čechová - KOCR Severovýchod Slovenska    

 

 

Maloplošné 

chránené územia 

(okres Sabinov) 

Podľa názoru respondenta 

 

Často 

navštevované 

 

Málo 

navštevované 

 

Najvýznamnejšie v okrese 

Sabinov 

Becherovská tisina     

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/498
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Čergovský Minčol      

Livovská jelšina      

Pod Beskydom    

Pramenisko Tople    

Regetovské rašelinisko       

Slatina pod Lieskovcom      

Stebnícka Magura      

Zborovský hradný vrch       

Tabuľka 3: Výsledky ankety MCHÚ v okrese Bardejov podľa študentov a odborníkov z praxe 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky 3 vyplýva, že odpovede študentov a odborníkov z praxe sa pri často 

navštevovaných MCHÚ zhodujú v prípade Regetovského rašeliniska. Pri málo 

navštevovaných MCHÚ sa zhodli len pri Pramenisku Tople. Za najvýznamnejšie MCHÚ 

v okrese Bardejov označili študenti a odborníci z praxe Stebnícku Maguru a Zborovský 

hradný vrch. Za atraktívne kultúrnohistorické pamiatky spoločne označili študenti a odborníci 

z praxe Baziliku Minor sv. Egídia, pri ostatných položkách v stĺpci atraktívne sa na rovnakej 

pamiatke študenti a obaja odborníci z praxe vo svojich odpovediach už nezhodli. V kategórii 

málo atraktívne pamiatky nie je žiadna zhoda pri odpovediach všetkých respondentov. Avšak 

pri niektorých pamiatkach sa zhodli buď študenti s jedným z odborníkov alebo obaja 

odborníci. Konkrétne je to možné vidieť v tabuľke 4 umiestnenej nad týmto textom. V stĺpci 

navštívil som sa všetci zhodli na Bazilike Minor sv. Egídia a Radničnom námestí 

v Bardejove.  

 

Kultúrnohistorické pamiatky 

 

Podľa názoru respondenta 

 

 

 
Atraktívne Málo atraktívne Navštívil som 

Šarišské múzeum, Bardejov     

Bazilika minor sv. Egídia, 

Bardejov 

 
 

  

Radničné námestie, Bardejov     

Katov dom, Bardejov     

Židovské suburbium, Bardejov    

Múzeum ľud. architektúry, 

Bardejovské Kúpele 

 
 

  

Muzeálny apartmán Sisi, 

Bardejovské kúpele 
 

   

Mestské opevnenie Bardejova 

(Fortifikačný systém) 

    

http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/513
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/598
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/640
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/1113
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/662
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/676
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/600
http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/718
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Drevený chrám sv Františka z 

Assisi v Hervartove 

   

Zborovský hrad     

Tabuľka 4: Výsledky ankety kultúrnohistorických pamiatok  

v okrese Bardejov podľa študentov a odborníkov z praxe 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Záver 

Tento príspevok mal za hlavný cieľ zhodnotenie lokalizačných predpokladov cestovného 

ruchu severnej časti Šarišského regiónu. Majoritná časť práce sa zamerala na lokalizačné 

(prírodné a kultúrnohistorické) predpoklady CR okresov Bardejov, Sabinov a Svidník, ležiace 

v severnej časti Šarišského regiónu. Táto časť obsahuje charakteristiku geomorfologiských 

celkov a MCHÚ na území spomínaných okresov a zároveň priblíženie kultúrnohistorických 

pamiatok a zariadení pre každý okres jednotlivo. Ďalej sme sa zaoberali najmä vyhodnotením 

atraktivity MCHÚ a kultúrnohistorických pamiatok v skúmanej oblasti a to prostredníctvom 

ankiet, ktoré boli vytvorené pre okres Bardejov a osobne rozdaný medzi študentov, ktorí 

v nich vyjadrovali svoj názor na prírodné a kultúrnohistorické pamiatky v danom okrese. 

Okrem študentov, ankety vypĺňali aj odborníci z praxe, ktorí tiež vyjadrili svoj názor 

k prírodným a kultúrnohistorickým pamiatkám skúmaného územia. Pri zostavovaní ankiet 

sme využili spoluprácu s KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá nám v tomto prípade 

poskytla dôležité informácie. Získané údaje po spracovaní ankiet sme znázornili v grafoch 

a tabuľkách. Z anketového prieskumu u študentov a odborníkov z praxe vyplynulo, že 

považujú za atraktívne hlavne tie pamiatky, ktoré navštívili alebo ich pokladajú za 

najvýznamnejšie v jednotlivých okresoch ako napríklad pamiatky v meste Bardejov zapísané 

v Zozname UNESCO. Na druhej strane drevené chrámy v okrese Bardejov, ktoré sú tiež 

súčasťou UNESCO boli označované za málo atraktívne, čo možno pripísať slabej propagácii 

a spoločenskému povedomiu o týchto vzácnych pamiatkach. 

 

 

Tento článok odporúčal na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  

Ing. Kristína Šambronská, PhD. 
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