MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie
mestskej rady
na deň 10. 3. 2016

Materiál č.

INFORMATÍVNA SPRÁVA
O PRÍPRAVE NA LETNÚ TURISTICKÚ SEZÓNU 2016

Na základe :
Plánu zasadnutí MsR
na I. polrok 2016

Návrh na uznesenie :
Mestská rada po prerokovaní
berie na vedomie

Predkladá :
Ing. Juraj Popjak
prednosta MsÚ

Informatívnu správu o príprave
na Letnú turistickú sezónu 2016

Spracovateľ:
Ing. Mikuláš Serečun - ved . odd. PČ
P MsÚ
Ing. Juraj Šoltés - zást. ved. odd. PČ
P MsÚ
Ing. Jiří Brejník - ref. odd. PČ MsÚ
Spravodajca :
Ing. Mikuláš Serečun -ved
ved . odd. PČ
P MsÚ

Prerokované :
V porade primátora 29.02.2016
V komisii PA, RR a CR MsZ 09.3.2016
Prizvať :
-

V Bardejove 02. 3. 2016

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Letná turistická sezóna - LTS je v živote mesta významným obdobím, ktoré výrazne ovplyvňuje život jeho obyvateľov,
jednotlivých subjektov zabezpečujúcich služby v cestovnom ruchu, kultúrno-spoločenský život a taktiež aj iné oblasti, ktoré sa
nepriamo dotýkajú samotnej turistiky, čo má bezprostredný vplyv na hospodárstvo mesta.
Významnou oblasťou cestovného ruchu, je poznávací cestovný ruch založený na kultúrnom a prírodnom dedičstve.
V tejto oblasti cestovného ruchu aj Mesto Bardejov má reálne predpoklady zaznamenať nárast. Patrí k mestám, ktoré sú
zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Týmto ocenením sa mesto zaradilo ku klenotom svetovej kultúry. Na
Slovensku je málo miest, ktoré sa môžu pochváliť takým bohatstvom nehnuteľných a hnuteľných pamiatok ako práve
Bardejov. Je mestom, ktoré píše už vyše 770 ročnú históriu, je okresným sídlom a prirodzeným kultúrno-spoločenským
centrom Horného Šariša. Neodmysliteľnou a neoddeliteľnou súčasťou mesta Bardejov sú Bardejovské Kúpele, ktoré svojím
kúpeľným i turistickým významom sú jednou z charakteristických dominánt nielen samotného mesta, ale aj celého
Slovenska. Mesto Bardejov so svojou ojedinelosťou a historickou bohatosťou má predpoklady stať sa známym centrom
cestovného ruchu s vysokým štandardom poskytovaných služieb, ktoré je porovnateľné s inými mestami podobného
charakteru.
Zodpovedná príprava na LTS a jej priebeh je zárukou spokojnosti nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov
mesta s cieľom vytvárania čo najlepších podmienok v nadväznosti na budovanie celkového imidžu mesta, ktoré je nositeľom
mnohých významných ocenení, osobitne za snahu o zachovanie historického dedičstva a záchranu historických objektov zápis do Zoznamu celosvetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
V podmienkach mesta Bardejov plnenie úloh rozvoja cestovného ruchu zabezpečuje a koordinuje oddelenie
podnikateľskej činnosti MsÚ Bardejov, ako výkonný orgán samosprávy. Konkrétne úlohy zabezpečenia LTS 2016 realizujú
subjekty, ktoré tieto úlohy v rámci svojich kompetencií, aktivít a činností majú riešiť a zabezpečovať podľa vlastných prijatých
postupov a časových harmonogramov. Prípravu LTS 2016 zabezpečujú subjekty v rámci organizačnej štruktúry hospodárstva
mesta a ostatné „vonkajšie subjekty“, ktoré sa v najväčšej miere buď priamo alebo nepriamo podieľajú na poskytovaní
služieb v oblasti cestovného ruchu. Veľmi dôležitá je kvalitná príprava po všetkých stránkach, najmä:
dostatočný časový predstih / harmonogramy, postupy prác,../
organizačné a dostatočné kapacitné zabezpečenie
technicko-materiálové zabezpečenie
koordinácia, súčinnosť a vzájomná spolupráca všetkých subjektov pri príprave a realizácii
Cieľom kvalitnej prípravy LTS je zvýšiť záujem o návštevnosť nášho mesta, spokojnosť návštevníkov a domácich
obyvateľov s poskytovanými službami a neustále zvyšovanie estetizácie prostredia, v ktorom strávia svoj voľný čas. Na
základe skúseností z minulých rokov, ako aj doterajšej už rozbehnutej prípravy LTS 2016, je možné konštatovať, že iba
dôsledným plnením úloh a vzájomnou spoluprácou subjektov zabezpečujúcich prípravu a priebeh LTS je možné očakávať jej
dobrý priebeh a pozitívny výsledok s vylúčením nedostatkov, ktoré by negatívne vplývali na celkový imidž mesta a spokojnosť
návštevníkov a turistov mesta s dopadom na návštevnosť a reprezentáciu v budúcnosti.
Osobitným postavením a špecifikom prípravy LTS 2016 sú prebiehajúce práce a začatie nových investičných akcií v
mestskej pamiatkovej rezervácii Bardejov a v meste Bardejov :
ODDELENÍM VÝSTAVBY MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE SÚ ZABEZPEČOVANÉ :
OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA - JUŽNÝ BARBAKÁN - Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do

infraštruktúry mesta - Južný barbakán – pokračovanie realizácie + archeologický výskum
RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 32 A Ul. KLÁŠTORSKÁ - PREPOJENIE - Prepojenie Radničné námestie č. 32 – Kláštorská
ulica (rekonštrukcia dufartu a dvorného traktu)
REKONŠTRUKCIA LETNÉHO KÚPALISKA V BARDEJOVE - Rekonštrukcia letného kúpaliska v Bardejove ( pri FŠ zabezpečenie projektovej dokumentácie + I. etapa rekonštrukcie kúpaliska)
REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE VINBARG – PD Zabezpečenie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia plavárne
Vinbarg

ODDELENÍM PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE:

Práce na príprave a v prípade úspešnosti grantu aj realizácia CYKLOCHODNÍK - UL. DUKLIANSKA, JAS - SALAŠ
LESNÁ V BARDEJOVE a CYKLOCHODNÍK, MNÍCHOVSKÝ POTOK - MOKROLUŽSKÝ MOST V BARDEJOVE.
Rekonštrukcia dlhodobo nefunkčnej CESTNEJ SVETELNEJ SIGNALIZÁCIE KRIŽOVATKY Ul. KÁTKY RAD – UL.
ŠIANCOVA.
Z ďalších, pre mesto Bardejov významných investičných akcií realizovaných v tomto roku, ktoré budú vplývať na
priebeh LTS 2016, sú realizácie:
JUHOZÁPADNÉHO OBCHVATU MESTA BARDEJOV / jej ukončenie je plánované v 09/2016 /
REKONŠTRUKCIA MESTSKÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA BARDEJOV

Záverom je potrebné poznamenať, že na príprave a realizácii LTS 2016 sa podieľa oveľa viac subjektov, ako je
uvedené v tejto informatívnej správe. Nie je možné preto podrobne uviesť všetky inštitúcie, fyzické či právnické osoby a ich
aktivity. Nemôžeme obísť ani jestvujúce celospoločenské dopady, vyplývajúce zo všeobecnej ekonomickej a hospodárskej
situácie vo svete, ktorá ovplyvňuje priebeh a výstupy LTS 2016 v podmienkach mesta Bardejov. Pre všetkých
zainteresovaných je určite dôležitá, aj napriek vyššie uvedeným špecifikám, pozitívna odozva na návštevu Bardejova z radov
turistov a návštevníkov.

INFORMATÍVNA SPRÁVA O PRÍPRAVE NA LETNÚ TURISTICKÚ SEZÓNU 2016

_____________________________________________________________________________

I.
ZABEZPEČOVANIE LTS 2016 V RÁMCI HOSPODÁRSTVA MESTA
______________________________________________________________

1.

BARDEJOVSKÝ PODNIK SLUŽIEB BAPOS, m .p. , BARDEJOV

V rámci hospodárstva mesta Bardejov rozhodujúcim subjektom, zabezpečujúcim plnenie úloh v tejto oblasti, je
Bardejovský podnik služieb BAPOS m. p. Bardejov, ktorý má mnoho zariadení, objektov a iného majetku vo
vlastníctve mesta v svojej správe. Bapos, m. p. Bardejov sa značnou mierou podieľa na miestnej príprave a kvalite LTS
v oblasti cestnej dopravy, kvalite ciest, obnovy DZ, prevádzky parkovísk, udržiavaní čistoty komunikácií a verejných
priestranstiev, správe a údržbe verejnej zelene, športovo-rekreačných služieb v mestských rekreačných zariadeniach.
Za účelom plynulého priebehu LTS v meste Bardejov a jeho častiach v súlade so schváleným plánom vecných
úloh pre rok 2016 na úseku cestnej dopravy sa Bapos, m. p. Bardejov bude zameriavať na dôležité verejnoprospešné
činnosti v rámci:
udržiavanie čistoty a poriadku na území mesta a jeho prímestských častí,
ručného čistenia chodníkov a verejných priestranstiev
strojného čistenia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
kropenie mestských komunikácií a verejných priestranstiev
zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti mestských komunikácií
vykonávanie vysprávok Msk po ZÚ, plošných a bodových opráv chodníkov a verejných plôch
údržba a oprava schodov, prechodov, bezbariérových vstupov na Msk
čistenie a opravy rigolov, cestných mreží a uličných vpustí
údržba mostných objektov, opravy a nátery zábradlí,
oprava a údržba zastávok MHD
oprava, doplnenie a obnova vodorovného a zvislého dopravného značenia
údržba a rozširovanie informačného systému a prevádzkovanie parkovísk.
Pre jednotlivé oblasti a činnosti sú spracované časové a vecné harmonogramy a už v tomto období sú zahájené práce
na zabezpečení LTS, ktoré budú realizované aj v nasledujúcich mesiacoch takto:

A./ UDRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA A JEHO PRÍMESTSKÝCH ČASTÍ

Jedná sa hlavne o čistenie mesta a prímestských častí, mestských komunikácií a verejných plôch, ktoré sa
vykonáva postupne od centra mesta k jeho okrajom vo forme strojného čistenia a následného ručného
dočisťovania.
Bapos, m. p. Bardejov zabezpečuje v zmysle harmonogramu čistenia, ako súčasť bežnej údržby, čistenie
komunikácií (zametanie, umývanie, odstraňovanie nánosov, odpadkov a iných nečistôt), ktorými sa z telesa
komunikácie odstraňujú nežiaduce hmoty - nečistoty zhoršujúce stav komunikácie z hľadiska bezpečnosti
premávky (zjazdnosť, schodnosť) a hygieny. Predovšetkým ide o čistenie vozovky, krajnice, odvodňovacieho
zariadenia, zvislého dopr. značenia, bezpečnostného zariadenia a ostatného doplnkového vybavenia. V súčasnosti
sa vykonáva príprava používanej techniky. Po zimnej údržbe bude prioritné zamerať sa na jarné čistenie Msk a

verejných plôch v zmysle stanoveného harmonogramu. V termíne od 07. 3. 2016 sa začne jarné čistenie po
zimnej údržbe do 10. 4. 2016 podľa schváleného harmonogramu. V termíne od 01. 4. do 30.11. 2016 bude
prebiehať strojné a ručné čistenie podľa intenzity znečistenia a momentálnych potrieb. Maximálna pozornosť sa
venuje udržiavaniu čistoty MPR ako historického jadra mesta.
Bapos, m.p. Bardejov má vypracovaný harmonogram jarného čistenia MsK, chodníkov a parkovísk s určením
potrebnej techniky mechanizácie, so zodpovednými pracovníkmi a termínmi. Tento harmonogram je časovo
orientovaný na obdobie od 07. 3. do 10. 4. 2016.
Práce budú zahájené v závislosti na klimatických podmienkach a budú realizované od 03/2016 podľa priorít, najmä
MPR, postupne od centra mesta do okrajových častí mesta , ako aj harmonogramu.

B./ VYKONÁVANIE VÝSPRAVOK Msk PO ZÚ A BODOVÝCH OPRÁV CHODNÍKOV A VEREJNÝCH
PLÔCH

ODDELENIE SPRÁVY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ BAPOS M. P.

Z hľadiska celkovej prípravy na letnú turistickú sezónu sa vykonáva aj bežná údržba cestného hospodárstva, ktorá
je súčasťou zastavaného obytného územia a celkového životného prostredia. Tvorí ho systém mestských
komunikácií a chodníkov na všeobecne prístupných uliciach a priestranstvách na území mesta a prímestských
častiach, slúžiacich miestnej doprave a ich peším užívateľom. Pravidelná údržba cestného hospodárstva má
podiel na kvalite ich užívania, avšak dotvára aj estetický dojem celkového vzhľadu mesta.
Dôležitou oblasťou v tomto smere je optimálne zabezpečenie :
zjazdnosti a schodnosti mestských komunikácií
ručného čistenia chodníkov a verejných priestranstiev
strojného čistenia ciest, chodníkov a verejných priestranstiev
kropenia mestských komunikácií a verejných priestranstiev
údržby schodov, prechodov a bezbariérových prístupov
čistenia cestných rigolov a mreží
čistenia a oprava cestných dažďových vpustí
opráv a náterov zábradlí
opráv a údržby zastávok MHD
údržby informačného systému
obnovy vodorovného dopravného značenia
údržby a dopĺňania zvislého dopravného značenia
údržby na telesách mostov

ZJAZDNOSŤ A SCHODNOSŤ MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ:

je zabezpečovaná realizáciou vysprávok počas zimnej údržby a po skončení zimnej údržby. Počas zimnej
údržby bolo nutné zabezpečiť výspravky výtlkov obaľovanou drvou vo vreciach za studena, ako dočasné
krátkodobé riešenie opráv rozsiahlejších výtlkov vznikajúcich počas zimnej údržby. Výtlky vznikli vplyvom
nepriaznivých klimatických podmienok a veľkým striedaním nočných a denných teplôt, ako aj dlhodobejším
otepľovaním a opakovaným vysokým ochladením.
Po skončení zimnej údržby bude prebiehať ďalšia oprava výtlkov a to v období od 01. 4. 2016 do 30.6.2016,
so začiatkom prác v závislosti od vývoja klimatických podmienok a vonkajších teplôt, kde pri realizácii je
potrebných minimálne 10 stupňov celzia.

V dobe od 01.7.2016 do 31.10.2016 sa budú realizovať nutné výspravky mestských komunikácií v rozsahu
rozpočtu, vznikajúce ich bežným užívaním a opotrebením.

RUČNÉ A STROJNÉ ČISTENIE KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, PARKOVÍSK A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV:

sa mimo zimných mesiacov zabezpečuje každoročne odo dňa, kedy sa začína jarné
údržbe, prebiehajúce podľa nasledovného harmonogramu:

čistenie po zimnej

JARNÉ ČISTENIE PO ZÚ:

Vzhľadom na tohtoročné skoré Veľkonočné sviatky bude jarné čistenie miestnych komunikácií po zimnej
údržbe zabezpečené v skoršom a skrátenom termíne, aj za cenu predlžených pracovných smien.
TERMÍN :

od 07. 3. 2016 do 10. 4. 2016, v závislosti od klimatických podmienok.

MECHANIZÁCIA:

UNC 750, UNC 060, UN 053.2, traktor BJ-887 AA, B 100 New Holland BJ Z 044,
Mikrocar BJ-793 AO, zametacie stroje 2 ks LADOG, 1 ks UNIMOG, 1 ks ACTROS,
kropiaci ACTROS

ZODPOVEDNOSŤ: Bapos m. p. Bardejov - strediská: 401, 402, 403

HARMONOGRAM - POSTUP ČISTENIA PO ZIMNEJ ÚDRŽBE A PRÍPRAVA NA LTS 2016 :

P. Č.

1

LOKALITA

RADNIČNÉ NÁMESTIE – STRED MESTA + PRIĽAHLÉ ULICE
Radničné námestie, Ul. Františkánov, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Rhodyho, Ul. Veterná, Ul.
Poštová, Ul. Stocklova, Ul. Na hradbách, Ul. Jiráskova, Ul. kpt. Nálepku, Ul. Baštova, Ul.
Miškovského, Ul. Šiancova, Ul. Pod Brehom, Ul. Fr. Kráľa.

2

5

6

14.3. 2016 - 18. 3. 2016

SÍDLISKO ZA RAJOM
Ul. Kellerova, Ul. Hurbanova, Ul. Fučíkova, Ul. Nábrežná, Ul. Kúpeľná, Ul. Česká Lipa, Ul.
Nový sad, Ul. J. Jesenského, Ul. Přerovská, Ul. B. S. Timravy, Ul. 29.augusta, Ul.
Toplianska, Ul. Kutuzovova, Ul. T. Ševčenku.

4

07.3.2016 - 13. 3. 2016

SÍDLISKO OBRANCOV MIERU
Ul. Komenského Ul., Ťačevská, Ul. Mlynská, Ul. Partizánska, Ul. Gorlická, Ul. Wolkerova,
Ul. Gorkého, Ul. sv. Jakuba, Ul. Puškinova, Ul. Sázavského, Ul. Cintorínska, Ul.
Andraščíkova, Ul. Moyzesová, Ul. Bezručova

3

TERMÍN

SÍDLISKO VINBARG, UL. POD VINBARGOM

21.3.2016 - 22.3.2016

21.3.2016 - 22.3.2016

SÍDLISKO DRUŽBA
Ul. Pod Papierňou, Ul. Sládkovičova, Ul. J. Bottu, Ul. Mikulovská, Ul. Gutgeselova., Ul.
Chyzerova, Ul. Homolkova

21. 3.2016 - 22. 3. 2016

PRÍMESTSKÉ ČASTI
Sidl.Moliterka, Ul. Tehelná, Ul. Pod Lipkou, Ul. Pod Šibeňou horou, Ul. Postajok, Ul.
Gróner, Ul. Kacvinská, Ul. Pri Štepnici.

23.3.2016 - 24. 3. 2016

7

PRÍMESTSKÉ ČASTI
Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka.

23 3.2016 - 24. 3. 2016

8

PRÍMESTSKÉ ČASTI

22. 3.2016 - 24. 3. 2016

Bardejovský Mihaľov, Bardejovská Zábava, Poštárka.

9

10

11

PARKOVISKÁ, SCHODY, CHODNÍKY A ZASTÁVKY MHD

Po ukončení jarného čistenia až do začiatku zimnej údržby vykonáva Bapos .m. p. Bardejov ako správca ručné a
strojné čistenie včítane kropenia v rozsahu schváleného rozpočtu, podľa stavu znečistenia a momentálnych potrieb
Pondelok

Radničné námestie a priľahlé ulice, Parkoviská v MPR , chodníky , Dlhá Lúka

Utorok

Bardejovský Mihaľov, Radničné námestie, Sídlisko Za Rajom, Msk a chodníky

Streda

Moliterka, Tehelná, Radničné námestie a priľahlé ulice, úsek Šibská voda

Štvrtok

Bardejovská Zábava, Poštárka, Sídlisko Družba, Msk, chodníky, parkoviská
Vinbarg, Obrancov mieru

Piatok

Bardejovská Nová Ves , Radničné námestie, Bardejovské Kúpele

Sobota, nedeľa

Strojné čistenie a kropenie v prípade nutnej potreby a extrémnych poveternostných
podmienok.

Sídliska

POUŽITÉ MECHANIZMY A ROZPIS NASADENIA TECHNIKY V LOKALITÁCH:
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

12

do 10.4. 2016

LADOG zametacie - pre chodníky, Msk a parkoviská
UNIMOG zametací - pre komunikácie
ACTROS zametací - pre komunikácie
UNIMOG kropiaci
ACTROS kropiaci s predným kartáčom na zametanie

CESTY V SPRÁVE A ÚDRŽBE SLOVENSKEJ SPRÁVY CIEST
Strojné čistenie štátnych ciest v správe SSC m.p. Bapos nevykonáva.

PARKOVISKÁ:

Osobitne sa bude musieť venovať pozornosť zefektívneniu formy pohybu motorových vozidiel a samotnému
zabezpečeniu výberu parkovného a regulácie pohybu motorových vozidiel na parkovacích miestach v zmysle
novelizovaného VZN č. 27/1996 mesta Bardejov o zóne s dopravným obmedzením v meste Bardejov,
naďalej spravovaných m. p. Bapos Bardejov tak, aby sa zabezpečila čo najbezpečnejšia dopravná situácia
na území mesta. Toto si bude vyžadovať venovanie zvýšenej pozornosti týkajúcej sa problematike
parkovania osobitne v CMZ v zmysle príslušného VZN mesta Bardejov č. 27/1996 .... - zvýšenou kontrolnou
činnosťou zo strany Mestskej polície a m. p. Bapos Bardejov.
Nemalú pozornosť bude treba venovať vodorovnému dopravnému značeniu parkovísk, nielen v CMZ a jej
okolí, ale aj parkoviskám na jednotlivých sídliskách.
V ďalšom období pre zlepšenie parkovacích možností v bezprostrednej blízkosti CMZ - na vonkajšom
obvode historického centra mesta Bardejov, je vybudovanie plánovaného záchytného parkoviska v polohe pri
Šibskej vode je vo výhodnej polohe k historickému jadru s pešou dostupnosťou okolo 10 minút na Radničné
námestie.

ÚDRŽBA A OPRAVY SCHODOV, PRECHODOV, BEZBARIÉROVÝCH VSTUPOV NA MsK:

V tejto oblasti sú zmonitorované jestvujúce nedostatky a poškodené časti, ktoré budú postupne odstránené
do začiatku LTS 2016.

ČISTENIE CESTNÝCH MREŽÍ, ULIČNÝCH VPUSTÍ A OPRAVY RIGOLOV:

Do činnosti cestnej dopravy patrí aj čistenie odvodňovacích rigolov, dažďových vpustí a cestných
odvodňovacích mreží, ktoré sú hlavne v okrajových častiach často devastované a poškodzované občanmi

mesta, ako napr. upchávky vpustí vylievaním rôznych stavebných odpadových materiálov, nerešpektovanie
DZ a prejazdy mreží ťažkou technikou alebo vandalizmus a vykrádanie panelových výstuží odvodňovacích
rigolov.
Čistenie cestných rigolov a mreží bude vykonávané dvakrát ročne, v jarnom a jesennom období, po
predbežnom odsúhlasení stavu a potrieb na odd. PČ MsÚ Bardejov.
Čistenie a opravy cestných dažďových vpustí budú vykonávané v rozsahu potreby, v období od
01.4.2016 do 15.11.2016 ( aj po nárazových búrkach ) s využitím 1 ks vozidla UNIMOG na čistenie
uličných vpustí.
OPRAVY NÁTEROV ZÁBRADLÍ, OPRAVY A ÚDRŽBY ZASTÁVOK MHD:

Aj v tomto roku v mesiacoch máj a jún bude sa ďalej pokračovať v opravách a obnovách náterov zábradlí,
ktoré dotvárajú estetický vzhľad mesta. Pravidelne sa bude realizovať monitoring a odstraňovanie
poškodených častí MHD a ich čistenia, čo je zohľadnené aj vo vecných úlohách m.p. BAPOS Bardejov.
Nemalým problémom je aj ničenie zastávok MHD, ich znečisťovanie a poškodzovanie vnútorných zariadení.
Opravy vnútorných lavíc a doplnenie sklenených výplní sa plánuje ešte pred začiatkom LTS. Nemalú
pozornosť si bude vyžadovať údržba a dopĺňanie INFORMAČNÉHO SYSTÉMU, ktorý je často krát
poškodzovaný.
Oprava a obnova náterov zábradlí bude vykonávaná v dobe od 01.6.2016 do 31.10.2016
Oprava a údržba zastávok MHD sa vykonáva podľa potreby od 01.4.2016 do 15.11.2016
Čistenie zastávok MHD: denne v meste Bardejov a v prímestských častiach, 1x týždenne vrátane
použitia strojných mechanizmov, v ktorých je zabudované ručné čistiace zariadenie WAP.

OPRAVY, DOPLNENIE A OBNOVA VODOROVNÉHO A ZVISLÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

V oblasti údržby DZ sa obnova vodorovného dopravného značenia bude vykonávaná vykonáva v závislosti
od klimatických podmienok, s najväčším rozsahom výkonu v priebehu mesiaca máj. Taktiež sa bude
pokračovať v obnove, dopĺňaní a zmenách zvislého dopravného značenia.
Tieto činnosti sa budú vecne korigovať tak, aby sa ich hlavná údržba a opravy zrealizovali do začatia hlavnej
turistickej sezóny a pravidelným monitoringom, vrátane drobných opráv, v priebehu LTS čo najmenej
narúšali celkový estetický dojem návštevníkov nášho mesta.
Obnova vodorovného dopravného značenia sa vykonáva v období od 15.4.2016 do 15.7.2016
v závislosti od klimatických podmienok, s najväčším rozsahom výkonu v priebehu mesiaca máj.
Údržba a dopĺňanie zvislého dopravného značenia sa mimo havarijné stavy bude vykonávať v dobe od
01.5.2016 do 15.11.2016.
V Bardejovských Kúpeľoch Bapos m.p. vykonáva zimnú údržbu, jarné a letné čistenie prístupového
chodníka do Bardejovských Kúpeľov a Dlhej Lúky, Okružnej ulice v Bardejovských Kúpeľoch, plochy pri
zástavke MHD a SAD včítane prístrešku v Bardejovských Kúpeľoch

OPRAVA A ÚDRŽBA DLAŽOBNÝCH KOCIEK A RIEČNEHO KAMEŇA

Kontrolu stavu MsK a dlažobných kociek vykonáva:
denne - majster ručného čistenia,
1x týždenne - majster MsK alebo vedúci oddelenia,
1x mesačne - zástupca riaditeľa podniku.
Zistené závady vedie v druhotnej (operatívnej) evidencii majster MsK a ručného čistenia podľa rozsahu a
závažnosti a zabezpečuje ich odstránenie :
drobné poškodenia - okamžite (v čo najkratšom termíne)
stredne veľké poškodenia - do rozpočtu budúceho roku
rozsiahlejšie a závažné poškodenia - návrh na rekonštrukciu cestou

KROPENIE MSK:

V dňoch s teplotou do 25 º C
bežné pravidelné kropenie miestnych komunikácií v MPR prebieha podľa schváleného časového
harmonogramu, s použitím príslušnej strojovej techniky.
V dňoch s presahujúcou teplotou nad 25 º C zavlažovanie najfrekventovanejších ulíc v lokalite MPR
prebieha 1 x denne (v pracovnom čase od 09,00 hod. do 14,00 hod.) polievacím vozidlom Mercedes
Actros MK-7 v lokalite MPR a na hlavných cestných ťahoch sídlisk v meste.
V dňoch s presahujúcou teplotou nad 28 º C
zavlažovanie miestnych komunikácií v lokalite MPR sa zabezpečuje 2 x denne (v posunutom pracovnom
čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.) polievacím vozidlom Mercedes Actros MK-7 a Mercedes UNIMOG
MK-4 vrátane využitia zadných rosičiek a v pracovnom čase od 09,00 hod. do 12,00 hod. aj klasickým
polievacím vozidlom LIAZ, s ukončením kropenia o 16,00 hod. na Radničnom námestí.
V dňoch s presahujúcou teplotou nad 30 º C
zavlažovanie miestnych komunikácií v lokalite MPR sa zabezpečí 3 x denne (v posunutom pracovnom
čase od 08,00 hod. do 16,00 hod.) polievacím vozidlom Mercedes Actros MK-7 a Mercedes UNIMOG
MK-4 vrátane využitia zadných rosičiek a v pracovnom čase od 09,00 hod. do 12,00 hod. aj klasickým
polievacím vozidlom LIAZ, v lokalite MPR bude proces zavlažovania ukončený skropením Radničného
námestia o 16,00 hod.

ĎALEJ BUDE BAPOS, M.P. BARDEJOV POČAS LTS 2016 ZABEZPEČOVAŤ NASLEDOVNÉ ČINNOSTI:

C./ PARKOVÉ ÚPRAVY, KOSENIE TRÁVY:

Príprava na obdobie „LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2016“ (ďalej len LTS 2016) začína rozpracovaním vecných
úloh rozpočtu príspevku mesta pre rok 2016, kde si určilo prioritné úpravy verejnej zelene, opravy, nákupy a
investičné zámery, ktoré majú spríjemniť letnú turistickú sezónu širokej verejnosti nášho mesta, ako aj turistickej
verejnosti. Úlohy zabezpečuje m.p. BAPOS, oddelenie správy verejnej zelene. V rámci kompetencií oddelenia
Správy verejnej zelene v organizačnej štruktúre Bardejovského podniku služieb BAPOS, m. p. Bardejov hospodárskych stredísk 101 - 403 je orientovaná na operatívne odstraňovanie nedostatkov, ktoré vzbudzujú
neestetický dojem najmä na území Mestskej pamiatkovej rezervácie (ďalej len MPR) Bardejov ako centrálnej
mestskej zóny, ktorá je z hľadiska návštevnosti najviac frekventovaná.
Pozornosť sa preto sústredí na tzv. reprezentačnú zeleň: MPR - Radničné námestie s jeho priľahlými lokalitami
Ul. Rhódyho, Ul. Kláštorská, Ul. Baštová, Ul. Hviezdoslavova, Ul. Miškovského, Ul. Poštová, Ul. Veterná, Ul.
Stocklova, Ul. Na hradbách. Nástupné priestory ohraničujúce MPR Ul. Jiráskova, Ul. Šiancova, Ul. Dlhý rad, Ul.
Krátky rad , hradobné priekopy, Slovenská, Dlhý rad, Park A. Jiráska, zelené pásy a Park EÚ na Ul.Komenského
pri AB, Námestie SNP, zelené pásy Duklianska ulica, zelené pásy Ul. Pod Vinbargom, všetky kruhové objazdy
spolu si zaslúžia taktiež prioritnú pozornosť z hľadiska systematickej starostlivosti o čistotu a poriadok na
verejných priestranstvách - spevnených i nespevnených (zelených) plôch.
Súčasťou zvýšeného úsilia a aktivít sa stane aj priestor nástupnej zóny v miestnej časti Bardejovských Kúpeľov
s osobitným zameraním na lokalitu miestneho strediska služieb.
PRÍPRAVA NA OBDOBIE LTS 2016 V SEBE ZAHŔŇA NAJMÄ:

odstránenie pozostatkov údržby komunikácií zimného obdobia – zvyškov posypových materiálov a zmesí,
detailné vyčistenie zelených trávnatých plôch od mechanických nečistôt po zimnom období (jarné
vyhrabávanie so začiatkom v 12. týždni s predpokladom ukončenia)
dennú kontrolu a odstraňovanie závad na mobiliároch verejnej zelene, bodového poškodenia prírodného
kameňa a dlažobných kociek na Radničnom námestí a priľahlých uliciach,

údržbu, resp. formovanie krovitej a stromovej vzrastlej zelene (prípadné odstraňovanie v súlade s príslušnými
rozhodnutiami orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny),
proces prípravy a samotnú výsadbu záhonov od 16.5.2016 a priľahlých častí okolo Radničného námestia
letničiek, v závislosti na priebehu počasia,
opravu poškodených lavičiek na území MPR do 01.5.2016 a priebežné opravy zistených poškodení
v ostatných častiach mesta,
dovoz a rozmiestnenie lavičiek na Radničnom námestí do 25. 3. 2016 - 60 ks, osadenie nových lavičiek na
Radničné námestie ( stred námestia ) v počte 30 ks, dovoz a osadenie lavičiek v Promenádnom parku
v počte 60 ks,
kontrolu a ošetrenie drevených častí mobiliáru zrekonštruovaného chodníka na Ul. Dlhý rad do 01.5.2016.
cyklické skášanie trávnatých zelených plôch so začiatkom kosenia od 25.4.2016 s celkovým prvým
ukončením cyklu vrátane celého mesta do 15.6.2016, pričom frekvencia kosenia Promenádneho parku na Ul.
Dlhý rad (pri fontáne) bude identická s frekvenciou kosenia na Radničnom námestí a reprezentačnou
zeleňou – 1. intenzitná trieda údržby).
.
PRIORITY PORADIA V KOSENÍ:
A/

Reprezentačná zeleň - MPR, Jiráskova , Kpt. Nálepku, Krátky rad, hradobné priekopy, Slovenská, Dlhý
rad, Park A. Jiráska, zelené pásy a Park EÚ na Komenského ul. pri AB, námestie SNP, zelené pásy
Duklianska ulica, zelené pásy ul. Pod Vinbargom, všetky kruhové objazdy

B/

Sídlisko Obrancov mieru, sídlisko Za rajom, Bardejovské Kúpele

C/

Sídlisko Družba, Vinbarg, prímestské časti a cintoríny
Kosenie trávnika – na plochách reprezentačnej zelene mimo hradobných priekop sa bude vykonávať v
14 denných cykloch, na ostatných plochách mestskej verejnej zelene bezprostredne susediacej s
MPR sa bude vykonávať v minimálne 25 dňových cykloch, podľa výšky rozpočtu poskytnutého
príspevku mesta, schváleného mestským zastupiteľstvom.
príprava vodných prvkov na LTS v termíne 20.4.2016, zahŕňajúca vyčistenie nádrží a vodotryskov od
odpadkov, nečistôt, biologického odpadu, vizuálnu kontrolu a vyčistenie stien nádrží, údržbu čerpadiel,
programovanie ozvučenia a samotné spustenie do prevádzky, ktorá bude trvať od 01.5.2016 do 30.
10. 2016 (presný termín spustenia a odstavenia závisí aj od priebehu a vývoja počasia)
sfunkčnenie prevádzky vodných prvkov Promenádneho parku (fontána), zariadení na Ul. Dlhý rad, Ul.
Jiráskova, Ul. Františkánska a vodného prvoku v Bardejovských Kúpeľoch od 01.5.2016.

ZAVLAŽOVACÍ REŽIM PRI ZVÝŠENÝCH LETNÝCH TEPLOTÁCH:

Okrem týchto bežných operácií sa počas horúcich letných dní pre zabezpečenie zvýšenia vzdušnej
vlhkosti vykonáva zavlažovanie záhonov a ostatnej verejnej zelene. Bežne prebieha podľa aktuálneho
vývoja klimatických podmienok a potrieb správy verejnej zelene.
V dňoch s presahujúcou teplotou nad 25 º C a počas dlhodobého sucha zavlažovanie záhonov a
trávnatých plôch prebieha denne v MPR a obdeň na Ul. Dlhý rad (v posunutom pracovnom čase od
04.00 hod. do 08.00 hod.) klasickým polievacím vozidlom LIAZ, vrátane prídavnej prúdnice.
Zavlažovanie verejnej zelene platí aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna, podľa pokynov
príslušného HS.
V dňoch s presahujúcou teplotou nad 28 º C zavlažovanie záhonov a trávnatých plôch (v MPR a
Ul. Dlhý rad) je zabezpečované klasickým polievacím vozidlom LIAZ vrátane prídavnej prúdnice a
otočených trysiek (v posunutom pracovnom čase od 04.00 hod. do 09.00 hod.) a 3 x rosenie chodníka
na Ul. Dlhý rad v smere od býv. Domu služieb k obchodnému stredisku Centrum (v posunutom
pracovnom čase od 07.00 hod. do 15.00 hod.) zametacím vozidlom LADOG. Zavlažovanie verejnej
zelene platí aj v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna, podľa pokynov príslušného HS.

V dňoch s presahujúcou teplotou nad 30 º C je zavlažovanie záhonov a trávnatých plôch v MPR, na
Ul. Dlhý rad a Ul. Slovenská (v posunutom pracovnom čase od 04.00 hod. do 09.00 hod.) klasickým
polievacím vozidlom LIAZ vrátane prídavnej prúdnice a otočených trysiek, rosenie chodníka na Ul.
Dlhý rad v smere býv. Dom služieb – obchodné stredisko Centrum 3 x (v posunutom pracovnom čase
od 08.00 hod. do 16.00 hod.) zametacím vozidlo LADOG. Zavlažovanie verejnej zelene platí aj v
dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna, podľa pokynov príslušného HS.

FREKVENCIA JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ PRI ÚDRŽBE VEREJNEJ ZELENE A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV:
ČINNOSŤ , LOKALITA

FREKVENCIA ÚDRŽBY

KOSENIE
Radničné námestie , Ul. Kláštorná, Ul. Dlhý rad - Promenádny park

KAŽDÝCH 14 DNÍ

Ul. Rhodyho, Ul. Františkánov, Park J. Korbu , Ul. Jirásková, Ul. Dlhý rad

KAŽDÝCH 21 DNÍ

Ul. Kpt. Nálepku, zel.pásy Ul. Jiráskova,Nnámestie .SNP, Park EÚ ,zel. pásy Ul. Krátky
rad, Ul. Slovenská, Ul. Dukelská

1 X MESAČNE

FONTÁNY
Promenádny park, Park františkánov, Park A. Jiráska, Ul.Dlhý rad

DENNE

RUČNÉ ČISTENIE
MPR a priľahlé ulice

DENNE, VRÁTANE SOBÔT A NEDIEĽ

Ul. Dlhý rad, Nám. SNP, Ul. Kpt Nálepku, Ul. Jiráskova

DENNE

Hradobná priekopa, Ul. Krátky rad

DENNE

úsek od Ul. Kpt. Nálepku po Mestský cintorín

3 X TÝŽDENNE

Ul. Štefánikova

2 X TÝŽDENNE

úsek Ul. Slovenska po cintorín sv. Anny

3 X TÝŽDENNE

ďalšie lokality podľa potreby

2 X TÝŽDENNE

DROBNÉ OPRAVY
MPR dlažba

DENNE

Ul. Dlhý rad, Park EÚ, Park A. Jiráska

2 X TÝŽDENNE

D./ FUNKČNOSŤ A PREVÁDZKOVANIE VEREJNÝCH WC :

Pre potreby verejnosti sú v prevádzke verejné WC Ul. Veterná, nové WC s bezbariérovými vstupmi, ktoré
spravuje BARDBYT, s r.o. Bardejov.
Počas letnej sezóny bude k dispozícii aj verejné WC a to na kolonáde od 01. 5. 2016 – 30. 9. 2016 v správe
Bardejovské Kúpele , a.s..

E./ VEREJNÉ OSVETLENIE:

Vykonávajú sa previerky funkčnosti jednotlivých úsekov a svetelných bodov a pripravuje sa technické
zabezpečenie rozvodov a napojení pre aktivity konané počas LTS ( rôzne kultúrne aktivity na námestí, Dni
mesta, Bardejovský jarmok ... )
Funkčnosť verejného osvetlenia /VO/, operatívne odstraňovanie výpadkov, porúch je správcom m. p. Bapos
Bardejov zabezpečované v zmysle spracovaného harmonogramu údržby a kontrol VO v meste Bardejov a
jeho častiach.

Za akýkoľvek výkon správy VO zodpovedá majster príslušného HS. Dennú kontrolu svietivosti v MPR
zabezpečuje majster správy VO.
Prípadné sieťové výpady VO v lokalite MPR sa odstraňujú okamžite aj mimo pracovného času, čo najskôr po
nahlásení. Každý výjazd vrátane počtu nasadených pracovníkov, lokality, rozsahu, doby trvania a výsledku
opravy je vykonávajúcim zamestnancom ohlásený a zapísaný na dispečingu podniku a dodatočne v
druhotnej evidencii vykonávaných prác, vedených majstrom správy VO.
F./

VODNÉ ZDROJE A FONTÁNY :

Spustenie prevádzky vodných prvkov - fontán na LTS 2016: -

Ul. Dlhý rad - Promenádny park,
Bapos - / býv. Dom služieb /
picie fontánky - / Ul. Dlhý rad /
Ul. Františkánov,
Ul. Jiráskova - Gymnázium
Bardejovské Kúpele

je plánované v dobe od 01. 5. 2016 do 30. 10. 2016 ( v závislosti od klimatických podmienok )
Pre zabezpečenie bežnej prevádzky vodných prvkov počas jarných mesiacov, LTS a jesene vykonáva
Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov nasledovné operácie
vyčistenie nádrží po zimnej odstávke, odstránenie odpadkov, nečistôt a biologického odpadu
vizuálnu kontrolu stien nádrží, vysprávky stien, chemické ošetrenie stien, revíziu elektroinštalácií,
inštaláciu čerpadiel, vodných trysiek a svetelných prvkov
napustenie nádrží, prvotnú chemickú úpravu vody, programovanie ozvučenia
spustenie vodných prvkov do trvalej prevádzky v období, ktorá bude trvať od 01.5.2016 do 31.10.2016
( presný termín spustenia a odstavenia bude závisieť aj od klimatických podmienok ).

G./ ŠPORTOVÉ ZARIADENIA, REKREAČNÉ A ODDYCHOVÉ ZARIADENIA

Oddelenie športovo-rekreačných služieb m. p. BAPOS Bardejov v tomto roku spravuje a prevádzkuje dve
strediská, v ktorých ponúka v rámci letnej turistickej sezóny množstvo aktivít spojených s príjemným pobytom
počas letného obdobia. Oddelenie športovo-rekreačných služieb vychádza pri ponuke a realizácií činností v rámci
turistickej sezóny 2016 z výšky finančného príspevku a jeho dopadu na prevádzkovanie športovo-rekreačných
zariadení v rámci mesta.
Športovo-rekreačné zariadenia ako zimný štadión, mestský futbalový štadión a letné kúpalisko sú na základe
uznesení mestského zastupiteľstva v prenájme príslušných športových klubov. Krytá plaváreň je od 01.10.2016 v
správe spoločnosti BARDTERM, s.r.o., Bardejov.
Nasledujúci prehľad jednotlivých športových a rekreačných zariadení bližšie priblíži kultúrno-spoločenské, športové
a rekreačné využitie, ako aj ich cenovú dostupnosť. Uvádzané ceny sú vrátane DPH.
K najviac využívaným zariadeniam počas letnej turistickej sezóny, ktorých správu vykonáva m. p. BAPOS
Bardejov, patria:

ŠPORTOVÁ HALA:

Objekt športovej haly sa nachádza na ulici Mlynská a pozostáva z palubovky v rozmeroch 42m x 22m, s
priľahlým hľadiskom o kapacite 1120 miest na sedenie a telocvične v rozmeroch 36m x 18m. Objekt má ešte
k dispozícií 9 šatní zo sprchami a soc. zariadením.
Hala poskytuje priestor pre rôzne druhy športových a pohybových aktivít a organizovanie kultúrnospoločenských podujatí. Zariadenie športovej haly slúži celoročne hlavne pre športové kluby, organizácie,
občianske združenia, ktoré vykonávajú ligovú a súťažnú činnosť bezplatne v rámci prerozdelenia hodín pre

subjekty na rok 2016. Ostané subjekty si každú činnosť v rámci objednania športovej haly platia v zmysle
zákona o cenách č. 18/1996 Z. z., kde je možná tvorba ceny dohodou. Vzhľadom na náklady potrebné pre
zabezpečenie chodu zariadenia športovej haly došlo k úprave cien za prenájom, hlavne za komerčnú
činnosť. Chod haly je zabezpečený na základe požiadaviek športových klubov, vzhľadom na odohranie a
ukončenie ligových a súťažných podujatí. V mesiaci júl je hala uzatvorená z dôvodu čerpanie dovoleniek a
prevádzania nutných opráv a údržby, ktoré nie je možné vykonávať za chodu haly.
Obnovenie prevádzky je plánované na mesiac august na základe požiadaviek jednotlivých športových
klubov.
CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

prenájom palubovky na 1 hod …......................................... 66,00 € vrátane DPH
prenájom telocvične na 1 hod …......................................... 34,00 € vrátane DPH

KRYTÁ PLAVÁREŇ :

Nachádza sa v školskom areály ZŠ na ul. Wolkerova a do užívania bola odovzdaná v roku 1986. Plavecký
bazén je o rozmeroch 25x12,5 m a vyhrievanou vodou na 26 st . Slúži pre verejnosť podľa príslušného
rozpisu otváracích hodín. Krytá plaváreň je od 01.10.2016 v správe spoločnosti BARDTERM, s.r.o.,
Bardejov.
HODINY PRE VEREJNOSŤ – KRYTÁ PLAVÁREŇ:

16.00 - 17.00
19.00 - 21.00
SOBOTA - NEDEĽA
14.00 - 19.00
Počas prázdnin a sviatkov sú hodiny pre verejnosť upravené.
PONDELOK - PIATOK

CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

cena vstupu do bazénu – deti, študenti a dôchodcovia ....... 0,80 € / 1 hod.
cena vstupu do bazénu – dospelí ..................................….. 1,00 € / 1 hod.
ZŤP a držitelia Jánskeho plakety vo vyhradený čas............. vstup zdarma
záloha na skrinku ................................................................. 1,00 €
ranné plávanie ..................................................................... 0,80 € /1,5 hod.
Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Cenník je platný od 11.1.2016.

TENISOVÝ KURT ( BARDEJOVSKÁ NOVÁ VES ) :

Zrekonštruovaný areál tenisového kurtu začne poskytovať svoje služby na začiatku mesiaca máj a bude v
prevádzke do 30.10. 2016 v čase od 8°° - 21°° hod. každý deň. Služby poskytované na tomto zariadení sú
spoplatnené a jeho využitie je len po dohode s kompetentným správcom zariadenia.
CENY ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :

prenájom tenisového kurtu ............................................. 2,00 € / 1 hod. vrátane DPH

LETNÉ KÚPALISKO – BARDEJOV :

V súčasnosti je v prenájme - Partizán Bardejov – o.z. ( www.partizanbj.sk/oznamenie-kupalisko ). Areál
kúpaliska susedí s mestským štadiónom na Ul. Družstevná smerom na Poprad. Pozostáva z dvoch bazénov
pre mládež a dospelých o rozmeroch 20 m x 12 m a konštantnou hĺbkou 120 cm. Kapacita bazéna je 80
osôb. Pre deti je k dispozícii detský bazén, ktorý je hlboký 40 cm, v rozmeroch 12m x 4m. Spomínané
bazény sú vyhrievané slnečnými kolektormi. Areál kúpaliska poskytuje aj možnosť hry plážového volejbalu
na dvoch pieskových plochách.
Začiatok sezóny je plánovaný na posledné dva júnové týždne, v závislosti od klimatických podmienok a jej
ukončenie sa predpokladá v posledný augustový deň.
Počas LTS budú mať návštevníci tohto zariadenia k dispozícii bufetové občerstvenie priamo v areáli alebo
priľahlé reštauračné zariadenie na mestskom futbalovom štadióne, vrátane možnosti ubytovania.
OTVÁRACIE HODINY :/ JÚN – AUGUST/ ............................................. PO - NE od 10.00 - 19.00 hod
CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

deti do 3 ..........................................................................
deti od 3 - 12 rokov .........................................................
študenti do 18 rokov .........................................................
dospelí ...............................................................................
dôchodcovia .....................................................................
ZŤP a ZTPs ........................................................................

zdarma
2,50 € na deň
3,00 € na deň
3,50 € na deň
3,00 € na deň
2,50 € na deň

Mesto v súčasnej dobe pripravuje celkovú rekonštrukciu letného kúpaliska v Bardejove – zabezpečuje
projektovú dokumentáciu, kde samotné zahájenie prác na I. etape rekonštrukcie kúpaliska je plánované po
ukončení LTS 2016 mesiaci september 2016.

ZIMNÝ ŠTADIÓN:

V súčasnosti je v prenájme športovému klubu HC 46 BEMACO ( www.hc46.bemaco.sk ). Aj keď ľadová
plocha bude k dispozícií pre potreby hokejového klubu HC - 46 na tréningy a prípravné zápasy, hodiny
určené pre verejnosť budú vyhradené. Verejné korčuľovanie na zimnom štadióne v Bardejove, platí počas
sezóny 2015/2016.
VEREJNÉ KORČUĽOVANIE PRE ŠKOLY V SEZÓNE 2015/2016:
počas pracovného týždňa, každý PO - PIA ...................... 10:00 - 12:00 hod.
KORČUĽOVANIE PRE VEREJNOSŤ:
NEDEĽA ............................................................................... 14.00 - 15.30 hod.

18.00 - 19.00 hod.

(platí len ak nie je hokejový zápas)

POČAS PRÁZDNIN A SVIATKOV SÚ HODINY PRE VEREJNOSŤ NA VEREJNÉ KORČUĽOVANIE UPRAVENÉ.
CENNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB:

deti a dospelí ........................................................................ 1,00 € na 1,5 hodinu
šatňa: ................................................................................... 0,20 €
brúsenia korčuli ................................................................... 2,00 €

MESTSKÝ ŠTADIÓN :

V súčasnosti je v prenájme - Partizán Bardejov - o.z. ( www.partizanbj.sk/oznamenie-kupalisko ). Areál
mestského štadióna sa nachádza na Ul. Družstevná smer Poprad. V súčasnom období prebieha jeho
rozsiahla rekonštrukcia, kde celý štadión prejde zmenou, pribudnú nové sedačky, tráva, reflektory,
striedačky, hygienické zariadenia. Po renovácii bude mať štadión kapacitu na sedenie približne 4 000 miest,
Futbalové ihrisko bude posunuté bližšie k hlavnej tribúne. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je
09 /2016.

DETSKÉ IHRISKO A DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO – SEMAFOR :

Areály oboch ihrísk na nachádzajú na Ul. Nábrežná a Ul. Toplianska. Detské dopravné ihrisko – Semafor
pripravuje v LTS 2016 nasledovné podujatia a aktivity :
Deň polície
Dopravná výchova
Akcia BOBORLANDU - propagácia online korčuľovania
Spolupráca s CVČ - športový deň detí
MDD
Škôlky a družiny - bezplatne
PREVÁDZKOVA DOBA:

Pondelok - Piatok ............................................................... 13:00 hod. - 22:00 hod.
Sobota ................................................................................ 13:00 hod. - 23:00 hod.
Nedeľa ................................................................................ 13:00 hod. - 22:00 hod.

2.

MESTSKÝ ÚRAD - ODDELENIE PODNIKATEĽSKÝCH ČINNOSTÍ BARDEJOV :

VEĽTRHY ,VÝSTAVY, PREZENTÁCIE, EDIČNÉ AKTIVITY A MEDIÁLNE KAMPANE ....

V oblasti podpory cestovného ruchu oddelenie podnikateľských činností MsÚ Bardejov ešte v roku 2015 uskutočnilo
prezentáciu mesta na výstavách a prezentačných podujatiach s priamym aj nepriamym zastúpením pod hlavičkou
SACR, PSK a to buď samostatne alebo taktiež v spolupráci s konzorciom SKM (Slovenské kráľovské mestá Bardejov,
Levoča, Kežmarok a Stará Ľubovňa), ktorého je mesto Bardejov od roku 2001 neoddeliteľnou súčasťou.
Výsledkom týchto aktivít boli články a tel. spoty, propagujúce mesto, ponuka prezentácie mesta na ďalších domácich a
zahraničných kultúrno-spoločenských podujatiach a prezentáciách v roku 2015:

TERMÍN
01/2015

TERMÍN
21.- 27. 3.2015
02. - 04. 4.2015
05.- 08. 5.2015
23. - 25. 5.2015
26. -28.10.2015

PRIAMA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CR

POZNÁMKA

ITF BRATISLAVA

NEPRIAMA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CR
MITT MOSKVA
MINSK
DNI MESTA KOŠICE
MTT KRAKOV
TARGI TT WARSAWA

POZNÁMKA
Mesto zastúpené Bardejovskými Kúpeľami a.s.
Mesto zastúpené Bardejovskými Kúpeľami a.s.
Mesto zastúpené OOCR „ŠARIŠ“ BARDEJOV
Mesto zastúpené OOCR „ŠARIŠ“ BARDEJOV
Mesto zastúpené OOCR „ŠARIŠ“ BARDEJOV

ZABEZPEČOVANIE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE SPOLOČENSKO-KULTÚRNYCH AKCIÍ PORIADANÝCH MESTOM BARDEJOV :

02 -12 / 2015

/ OOCR/

KOORDINÁCIA PRÁC A ZABEZPEČOVANIE PRÍPRAVY LTS (V RÁMCI PÔSOBNOSTI ODD. PČ MSÚ )
BARDEJOVSKÝ JARMOK
ULIČKA REMESIEL
AUTOSALÓN
VÝSTAVA ARCHITEKTONICKÝCH RIEŠENÍ AKO ZLEPŠIŤ ŽIVOT V BARDEJOVE JEDNODUCHÝMI
ARCHITEKTONICKÝMI RIEŠENIAMI „BARDEJOVSKÉ ZÁSAHY“
ODBORNÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU BARDKONTAKT 2015
ROLANDOVE LETO
MIKULÁŠSKE A VIANOČNÉ TRHY
AKTIVITY V SPOLUPRÁCI OOCR„ŠARIŠ“ – BARDEJOV
KULTÚRNE PODUJATIA A AKCIE - PODPORA KULTÚRNEHO PODUJATIA ASTÓRIA – JAZZOVÝ VEČER,
PIVNÉHO A VINNÉHO FESTIVALU BARDEJOVSKÉ KÚPELE .....
PRÍPRAVA A SPOLUPRÁCA S KOCR PRI OBNOVE „RELAXAČNÝ CHODNÍK BARDEJOVSKÉ KÚPELE“
SMER SALAŠ LESNÁ. OBNOVA A VYBUDOVANIE ODPOČÍVADIEL A OUTDOOROVÝCH FITESS STROJOV,
OSADENIE TURISTICKÝCH MÁP A SMEROVÝCH INFOTABÚĽ
VYBUDOVANIE NOVÉHO TURISTICKO – CYKLOCHODNÍKA SINGLTRACK POD NÁZVOM ČEREŠENKA /
KYSLÍKOVÁ CESTA SMER ČEREŠŇA/ BARDEJOVSKÉ KÚPELE

ZABEZPEČENIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV, VRÁTANE ICH NÁVRHOV :

02 -12 / 2015

/ OOCR/
/ OOCR/
/ OOCR/
/ OOCR/
/ OOCR/
/ OOCR/
/ OOCR/

KALENDÁRE
TLAČOVINY
BARDEJOVSKÝ JARMOK - POZVÁNKY, PLAGÁTY,
BARDKONTAKT 2015 - ZBORNÍK,
VIANOČNÉ TRHY - POZVÁNKY , PROPAGÁCIA - PLAGÁTY )
BARDKONTAKT 2015 - ZABEZPEČENIE PREZENTAČNÝCH MAT.(TAŠKY, PERÁ, POZÁMKOVÉ BLOKY,
PLAKETY, DIPLOMY…
OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM BARDEJOV A OKOLIM
KATALÓG A PROSPEKT BARDEJOVSKÉ KÚPELE
BARDEJOVSKÉ KÚPELE – SKLADAČKA
BARDEJOV – SKLADAČKA
DREVENÉ KOSTOLÍKY S MAPOU REGIÓNU
TURISTICKÁ MAPA S TURISTICKÝMI CHODNÍKMI
KÚLTÚRNY SPRAVODAJ 2015

AKTUALITY PRIPRAVOVANÉ NA ROK 2016

TERMÍN
01/2016

TERMÍN
01/2016
03/2016
03/2016
09/2016
09/2016
09/2016

PRIAMA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CR

POZNÁMKA

ITF BRATISLAVA

NEPRIAMA ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CR
MITT MOSKVA
GLOB KATOWICE 2016
UTÁSAZ BUDAPEST , MAĎARSKO – MAREC 2016
OTDYKH /LEISURE MOSKVA
ÚČASŤ A PREZENTÁCIA NA VEĽTRHU ĽVOV - UKRAJINA
TARGI TT WARSAWA , PL - 09-10/ 2016 ),

POZNÁMKA

Výstava CR mesto zastúpené prostredníctvom
zástupcu Bardejovské Kúpele,i a.s a OOCR

ZABEZPEČOVANIE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE SPOLOČENSKO-KULTÚRNYCH AKCIÍ PORIADANÝCH MESTOM BARDEJOV A ICH
ORG.:

02 -12 / 2016

01– 12 / 2016

KOORDINÁCIA PRÁC A ZABEZPEČOVANIE PRÍPRAVY LTS (V RÁMCI PÔSOBNOSTI ODD. PČ MSÚ )
BARDEJOVSKÝ JARMOK
ULIČKA REMESIEL
AUTOSALÓN
VEDECKÁ KONFERENCIA S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU BARDKONTAKT 2016
ROLANDOVE LETO
BARDEJOVSKÉ MESTSKÉ VIANOČNÉ TRHY
PUTOVNÁ VÝSTAVA BARDEJOV – SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MESTA
BARDEJOV A VEĽVYSLANCA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V POĽSKU (V SPOLUPRÁCI SO ŠARIŠSKÝM
MÚZEOM, SACR VO VARŠAVE).
POZNÁMKA : - VÝSTAVA V 9 POĽSKÝCH MESTÁCH (KRAKOW, WROCLAW, GLOGOW, GLIWICE, DABROWA
GORNICZA, BEDZIN, TARNOW, GORLICE, RZESZOW, ZAMOSC)

- NÁSLEDNE POKRAČUJE V ROKU 2017 PO ĎALŠÍCH 10 MESTÁCH V POĽSKU (LUBLIN, KOZIENICE,
SANDOMIERZ, KIELCE, RADOM, MINSK MAZOWIECKY, BIALA PODLASKA, WARSZAWA, LOMZA,
OSTROLEKA)

ZABEZPEČENIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV, VRÁTANE ICH NÁVRHOV :

02 -12 / 2016

KALENDÁRE
TLAČOVINY
BARDEJOVSKÝ JARMOK - POZVÁNKY, PLAGÁTY,
BARDKONTAKT 2016 - ZBORNÍK,
BARDEJOVSKÉ VIANOČNÉ TRHY - POZVÁNKY , PROPAGÁCIA - PLAGÁTY )
BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, DREVENÉ KOSTOLÍKY s mapou okolia regiónu a TURISTICKÁ MAPA –
turistické chodníky v okolí. Tieto skladačky budú vyhotovené v anglickej, ruskej, nemeckej a poľskej jazykovej
mutácií.
POZNÁMKA:VÝROBA PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV BUDE AJ V TOMTO ROKU V PREVAŽNEJ MIERE
ZABEZPEČOVANÁ PROSTREDNÍCTVOM OOCR, PRÍPADNE Z GRANTIOVÝCH FIN. PROSTRIEDKOV

3.

TIK BARDEJOV / RADNIČNÉ NÁMESTIE 16, 085 01 BARDEJOV /

TIK / turistická informačná kancelária/ je účelové zariadenie zabezpečujúce zber, spracúvanie a poskytovanie
informácií v oblasti cestovného ruchu osobne, telefonicky, písomne, elektronickou formou a prostredníctvom sociálnych
sietí. Zabezpečuje kontinuálnu informovanosť a servis pre domácich a zahraničných návštevníkov. Našim poslaním je
mapovanie atraktivít, produktov CR a podujatí, vytváranie aktuálnej a komplexnej ponuky CR v destinácií regiónu
Bardejov a okolie - Horný Šariš.

Okrem zaužívaných, každodenných činností a služieb vyplývajúcich z plnenia Mandátnej zmluvy, ktoré TIK Bardejov
poskytuje návštevníkom a obyvateľom mesta sú plánované v tomto roku pre LETNÚ TURISTICKÚ SEZÓNU 2016 aj
nasledujúce aktivity:
Založenie občianskeho združenia Bardejov.travel so sídlom Radničné námestie 21 ( realizované január).
Bardejov.travel podporujúce inovatívny prístup v oblasti turistického rozvoja regiónu. Podnecuje lokálpatriotizmus
a kreatívny prístup k rozvoju regiónu.
Realizácia vzniku novej web stránky WWW.TIK.BARDEJOV.TRAVEL ( realizované v januári + priebežne)
Bezplatnú prehliadku nevšedného charakteru, netradične okruh po drevených kostoloch s trasou: Tročany –
Hervartov - Krivé. ( realizované 20.2.2016)
Spolupráca s turistickými záujmovými skupinami - tvorba a podpora nových produktov, zvyšujúcich atraktivitu
príchodu do nášho regiónu. / Wander Book - Turistické známky - Magna Via.../ - (realizácia január + priebežne
dopĺňanie)

Inštalácia Smart televíznej obrazovky v priestoroch TIK (realizácia január) Vlastná televízna obrazovka –
vizuálny podnet získať klienta, autonómny informačný systém na vytváranie obsahu kompatibilného s mobilnými a
počítačovými technológiami. Prezentácia fotografií, produktov, služieb.
Možnosť využitia internetu návštevníkom TIK . Zabezpečiť internetový pult pre návštevníkov, s možnosťou
využívať bezplatne /dohodnutú dobu/ internet. (realizácia máj - jún)
Exkurzie stredných škôl a študentské praxe (realizácia september 2015 – jún 2016) V spolupráci s
bardejovskými strednými školami, ktoré vyučujú predmety súvisiace s cestovným ruchom budú u nás realizované
celoročné exkurzie s výkladom o fungovaní TIK-u
Spolupráca s Inštitútom informatiky a štatistiky SR – zber empirických údajov technikou štandardizovaného
rozhovoru v rámci jednotlivých výskumných etáp ( realizácia február + priebežne)
Odborná a podporná spolupráca so SSSCR /- realizácia v máji/ TIK je pod stálym odborným a diskusným
dohľadom Slovenskej spoločnosti sprievodcov cestovného ruchu. Organizuje sa pravidelne 1x ročne odborný
seminár, ktorý absolvujú noví zamestnanci TIK-u, PSD, či začínajúci sprievodcovia.
Otvorenie ambulantného predaja suvenírov pred prevádzkou TIK: Tento predaj sa bude tohto roku realizovať
v termíne: 01.5. - 31.8.2016. Plánované je rozšírenie predaja suvenírov aj o remeselné výrobky z Bardejova
a okolia, ako sú napr. drevené kuchynské potreby, tkané koberce a pod. Ambulantný predaj bude prevádzkovaný
aj pomocou študentov na povinnej praxi. Žiaci tak majú možnosť získať skúsenosti s aktívnou praxou a
komunikovať s návštevníkmi mesta Bardejov, často aj v cudzom jazyku.
Pešie prechádzky (realizácia na požiadanie ihneď v mesiacoch jún, júl, august). Bola zavedená momentálna
ponuku peších prechádzok, t.j. návštevníkom, ktorí zavítajú do TIK-u bude umožnená okamžitá prehliadka
Bardejova s výkladom o jeho histórii v trvaní 60 minút, a to v slovenskom i anglickom jazyku. Vybraným adeptom
bude ponúknutá možnosť brigády počas letných prázdnin ako animátori peších prechádzok, či sprievodcovia
cestovného ruchu.
Témy okruhov: Bardejov, Bardejovské Kúpele, Židovský Bardejov, Drevené kostoly
Bardejovské potulky - (realizované každú tretiu nedeľu v mesiaci). Prostredníctvom Bardejovských potuliek
bude pokračovať už 6. rok v objavovaní Bardejova zo špecifických tematických stránok. Jednotlivé témy budú mať
úzko profilované zameranie a rozprávať budú o nich pozvaní kompetentní hostia.
Témy na rok 2016: Bardejov - UNESCO, Gotický Bardejov a Matej Korvín, Radnica - dáma na námestí, Barokový
Bardejov a jeho anjeli, Cechy IV - Ohnivé remeslá, Zborov - viac ako dedina, Židia Obnovená Synagóga, Bardejovské Kúpele a Villa Rákozi, Renesančný Bardejov a Leonard
Stockel, sv.Jakub - skrytá kaplnka, Bazilika - Tajomstvá a poklady, Osobnosti - Viktor
Miskovszky.
OTVÁRACIE HODINY TIK BARDEJOV: - OD 1. 5.- 30.9. LETNÁ SEZÓNA ........ PONDELOK - PIATOK: 9,00 - 17,00 HOD.
- OD 1.10.- 30.4. ZIMNÁ SEZÓNA ......... PONDELOK - PIATOK: 9,00 - 17,30 HOD.
SOBOTA:
9,00 - 16,00 HOD.
NEDEĽA A SVIATKY : 10,00 - 16,00 HOD.

4.

TIK - BARDEJOVSKÉ KÚPELE / KINO ŽRIEDLO, 086 31 BARDEJOVSKÉ KÚPELE, /

Turisticko-informačná kancelária Mesta Bardejov - BARDEJOVSKÉ KÚPELE bezplatne informuje turistov a návštevníkov
Bardejovských Kúpeľov o tom, čo tu môžu vidieť, navštíviť v Bardejovských Kúpeľoch a ako môžu stráviť svoj čas v
Bardejovských Kúpeľoch, ale aj zabezpečuje propagáciu samotného mesta Bardejov, regiónu, Zborovského hradu,
drevených kostolíkov a blízkeho okolia. TIK informuje turistov o kultúrnych a športových podujatiach, ubytovacích a
stravovacích zariadeniach a aktivitách konajúcich sa v Bardejovských Kúpeľoch, meste Bardejov. V priestoroch TIK
Bardejovské Kúpele sú poskytované aj obchodné služby a to predaj turistických máp, sprievodcov, pohľadníc,
suvenírov a upomienkových predmetov pre turistov. Taktiež sú zabezpečované sprostredkovateľské služby v oblasti
ubytovania, sprievodcovských služieb a rezervovania si kúpeľných a wellness pobytov.

NA LETNÚ TURISTICKÚ SEZÓNU 2016 JE TIK DOSTATOČNE A PATRIČNE PRIPRAVENÁ:

Turistická informačná kancelária spolupracuje s novozaloženou oblastnou organizáciou cestovného ruchu OOCR
ŠARIŠ BARDEJOV. TIK sa aktívne podieľa pri tvorbe propagačných materiálov OOCR ŠARIŠ BARDEJOV. V tomto
roku boli vydané nové propagačné materiály skladačky: BARDEJOV, BARDEJOVSKÉ KÚPELE, DREVENÉ
KOSTOLÍKY s mapou okolia regiónu a TURISTICKÁ MAPA – turistické chodníky v okolí. Tieto skladačky sú
vyhotovené v anglickej, ruskej, nemeckej a poľskej jazykovej mutácií.
Turistická informačná kancelária spolupracuje s akciovou spoločnosťou Bardejovské Kúpele a.s. a má k
dispozícii informácie o aktuálnych koncertoch, podujatiach a akciách, ktoré sa vBardejovských Kúpeľoch konajú.
Tieto informácie budú zverejňované na informačných tabuliach kancelárie a návštevníci kúpeľov budú o nich
oboznámení. Sprostredkuje predaj lístkov.
TIK taktiež aktuálne zverejňuje a bude aj v roku 2016 zverejňovať kultúrne podujatia, ktoré jej poskytujú
pracovníci kultúrneho oddelenia mesta Bardejov.
TIK je zásobená aj na rok 2016 aktuálnymi materiálmi, pohľadnicami, mapami a suvenírmi, ktoré turisti a
návštevníci požadujú.
TIK bude otvorená v sezóne 2016 aj počas soboty, nedele a štátnych sviatkoch od 1. mája do 30. septembra
2016 (podľa požiadaviek mesta Bardejov) v čase od 10:30 – 15:30 hod.
TIK bude aktualizovať aj v roku 2016 informačné tabule, ktoré są nachádzajú pri TIK Bardejovske Kúpele.
Aktualizácia cenníkov v roku 2016 a programu na internetovom portáli www.bardejovske-kupele.sk
Dotlač informačných letákov a máp v piatich jazykových mutáciach aj v roku 2016.
TIK aktívne spolupracuje pri tvorbe a aktualízácii propagačných materiálov pre mesto Bardejov a región ŠARIŠ
Aktuálny „Turistický sprievodca Bardejov a okolia 2016”
OSTATNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ POČAS LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2016:

Poskytovanie široko spektrálnych informácií o meste Bardejov a Bardejovských Kúpeľoch a regiónu, jeho
turisticky atraktívnych objektoch, o možnostiach turistiky, o ubytovacích kapacitách a ich rezervácia, o
reštauračných zariadeniach, doprave, športových, kultúrnych a iných spoločenských aktivitách v meste.
Súčasťou tejto oblasti sú informácie o Bardejovských Kúpeľoch, ich ubytovacích kapacitách, aktuálnych
kultúrno-spoločenských podujatiach, o možnostiach rehabilitačných a rekondičných pobytov s procedúrami,
o turistických chodníkoch.
Bezplatné interpretačné a propagačné materiály mesta.
Informácie o podnikoch a firmách v meste.
Sprievodcovská služba v slovenskom, anglickom, nemeckom, poľskom a francúzskom jazyku realizovaná v
spolupráci aj s externými sprievodcami.
Informácie o kultúrnom dianí v Bardejovských Kúpeľoch a v meste Bardejov aj prostredníctvom internetu,
či sprostredkovanie aktuálnych ponúk jednotlivých organizátoroch jednotlivých podujatí.
Iné informácie o možnostiach trávenia voľného času nielen pre turistov, ale hlavne pre bardejovskú mládež
a obyvateľov.
Suveníry miestnych remeselníkov: rôznych propagačných oblastí - tričká, tašky... s podtlačou
Bardejovských Kúpeľov a mesta Bardejov.
Suveníry typu: mapy, knihy, brožúry, pohľadnice, nielen Bardejov a jeho priľahlé okolie, ale aj Slovensko.
Ponuka konkrétnych produktov na voľný čas pre turistov.
Spolupráca so sprievodcami mesta Bardejov a Slovenskou spoločnosťou sprievodcov cestovného ruchu.
Umožnenie prezentácie podnikateľských i nepodnikateľských subjektoch v priestoroch TIK.
Aktívna spolupráca s novozaloženou Oblastnou organizáciou cestovného ruchu ŠARIŠ – BARDEJOV.

5. OOCR ŠARIŠ - BARDEJOV

Organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV / OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV / je oblastná organizácia
cestovného ruchu založená podľa § 13 a nasl. zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov na podporu a propagáciu cestovného ruchu a na vytváranie podmienok rozvoja cestovného ruchu na území
zakladateľov a členov s cieľom trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu a ochrany záujmov svojich členov.
Mestské zastupiteľstvo v Bardejove uznesením č. 58/2012 zo dňa 27. 9. 2012 schválilo založenie a vstup mesta
Bardejov do OOCR „ŠARIŠ“- BARDEJOV.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sekcia cestovného ruchu dňa 07.12. 2012 potvrdilo registráciu
OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV v zmysle § 26 zákona 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších
predpisov (25079/2012/3140 SCR/z.70177 ).
REALIZÁCIA PROJEKTU MÁ ZA CIEĽ :

naštartovať aktívnu spoluprácu členov OOCR „ŠARIŠ“ – BARDEJOV, ktoré prispejú k rozvoju cestovného ruchu
(ďalej CR).
vypracovať strednodobého strategického dokumentu,
vytvoriť a zabezpečiť marketingové a propagačné nástroje za účelom aktívnej prezentácie destinácie mesta
Bardejov, Bardejovských Kúpeľov, okolia a regiónu Bardejov na domácom a zahraničnom trhu.
HLAVNÝM CIEĽOM ZDRUŽENIA OOCR „ŠARIŠ -BARDEJOV BUDE :

zvýšiť návštevnosť destinácie prostredníctvom aktívnej spolupráce členov OOCR „ŠARIŠ“ - BARDEJOV
a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, propagácie a rozširovaním produktov
a služieb, ako aj zlepšením spolupráce medzi podnikateľmi a navzájom i medzi verejným a súkromným
sektorom,
spoločná propagácia a marketing regiónu ŠARIŠ BARDEJOV a tvorba produktov cestovného ruchu, spoločné
budovanie siete cyklotrás, prípadne realizácia ďalších projektov súvisiacich s podporou cestovného ruchu v
našom regióne
ÚLOHY A AKTIVITY NA LTS 2016 BUDE OOCR „ŠARIŠ“- BARDEJOV ZABEZPEČOVAŤ V ZMYSLE SCHVÁLENÉHO PLÁNU
AKTIVÍT NA ROK 2016:

AKTIVITA
POPIS

01 – 12 / 2016

1.

MARKETING A PROPAGÁCIA DESTINÁCIE

VYTVORENIE PROPAGAČNÝCH MATERIÁLOV o meste Bardejov, Bardejovských Kúpeľoch a okolí, ktoré budú obsahovať
základné informácie, prehľad najvýznamnejších pamiatok mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov, okolia a regiónu Bardejov
s rôznou úrovňou a zacielením :
BEDEKER - Informačný materiál obsahujúci stručnú informáciu o meste , histórii, Bardejovských Kúpeľoch a okolí vydaný v
štyroch jazykových mutáciách: slovenskej, poľskej, anglickej a nemeckej. Sprievodca mestom, históriou a krajinou poskytne
detailnejšie informácie nielen o Bardejove a Bardejovských Kúpeľoch a ich bezprostrednom okolí, ale aj o krajine horného
Šariša.
Katalógy Bardejovské Kúpele a OOCR Šariš Bardejov - Propagačný materiál vydaný pre slovenskú a zahraničnú klientelu za
účelom propagácie pobytov v Bardejovských Kúpeľoch. Základné informácie o liečebných metódach a procedúrach v
Bardejovských Kúpeľoch.
Prehľad ubytovacích zriedení v Bardejovských Kúpeľoch.
Dotlač Turistický Sprievodca regiónu Šariš Bardejov a
Bardejovské Kúpele /BEDEKER/
Bardejov a okolie – prehľad ubytovacích a stravovacích zariadení v regióne – príloha BEDEKER 2016
Kalendár podujatí na rok 2015 /Kultúrny spravodaj /
Prezentačné predmety s motívom, logom OOCR a jednotlivých členov... ,
Reklamný banner Roll-Up OOCR a jednotlivých členov
Vytvorenie prezentačného DVD.
ÚČASŤ NA VÝSTAVÁCH CESTOVÉHO RUCHU
MARKETING A REKLAMNÁ A MEDIÁLNA KAMPAŇ v médiách rozhlas, tlač a TV. Zviditeľnenie regiónu ŚARIŠ

2.

TVORBA A PODPORA PRODUKTOV CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE OOCR ŠARIŠ

KULTÚRNE PODUJATIA, JARMOK, HUDOBNÉ FESTIVALY, ŠPORTOVÉ PODUJATIA, DIVADLÁ A VÝSTAVY
Vytvorenie a udržanie tradície podujatia, ktoré v rovnakom čase opakovane pritiahne do regiónu záujemcov o originálne podujatie
kultúrne, spoločenské či športové:
zviditeľnenie regiónu Šariš Bardejov, mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov ako destinácie,
01 – 12 / 2016

využitie ubytovacích a stravovacích kapacít,
zatraktívnenie pobytov pre návštevníkov regiónu,
propagácia regiónu,
získanie nových návštevníkov
Tvorba a podpora aktivít a produktov, ktorá prispeje k zviditeľneniu destinácie na trhu CR a k zvýšeniu záujmu potenciálnych
klientov návštevníkov nášho regiónu.
Spolupráca pri organizovaní a propagácii podujatí nadregionálneho charakteru za účelom rozvoja a zviditeľnenia regiónu Šariš,
zavedenie stáleho hudobného programu v hlavnej turistickej sezóne na námestí prípadne pri fontáne. /gastronomické, športové,
kultúrne akcie a pod., - Dni Rolanda, Kúpeľné dni, Otvorenie kúpeľnej sezóny, vystúpenie umelcov pri fontáne a pri kolonáde... /
Hľadanie potencionálnych sponzorov.
3.

INFRAŠTRUKTÚRU CESTOVNÉHO RUCHU V REGIÓNE OOCR ŠARIŠ

TURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
01 – 12 / 2016

Skvalitnenie turistickej infraštruktúry pre domácich a návštevníkov regiónu vyznačením nových atraktívnych lokalít, poskytovanie
možností na aktívny oddych, vychádzky do prírody, informačný servis pre turistov a návštevníkov so sumárom prírodných
a kultúrno- historických zaujímavostí regiónu.
Obnova spravovaných turistických chodníkov a značiek - turistických trás, ktoré budú súčasťou integrovaného systému
turistických a cyklistických trás a nadväzovať na ostatné trasy susediacich OO CR, prípadne miest a obcí.
Značenie a obnova peších, cyklistických a zimných bežkárskych turistických trás a pod.
PROPAGÁCIA A MARKETINGOVÉ AKTIVITY V REGIÓNE OOCR ŠARIŠ

Propagácia OOCR na workshopoch, prípadne využitím potenciálu partnerských miest, združení, organizácií, / PSK, SKM ....... /

01 – 12 / 2016

4.

Štatistické meranie návštevnosti mesta Bardejov počas letnej turistickej sezóny

PROPAGÁCIA A MARKETINGOVÉ AKTIVITY V REGIÓNE OOCR ŠARIŠ

01 – 12 / 2016

5.

Využitie kukltúrno–spoločenských podujatí /Bardejovský jarmok, Letná kúpeľná sezóna – Bardejovské Kúpele/ na propagáciu
a rozvoj OOCR

6.

Prenájom a prevádzka letného „TURISTICKEHO VLÁČIKA“ pre klientov mesta a kúpeľov.
Atrakcia počas letnej turistickej sezóny. Najkrajšími ulicami mesta Bardejov smerom do Bardejovských Kúpeľov . Len v letných
mesiacoch JUN - AUGUST. Prevádzku by zabezpečilo KTC Bardejov. Skúšobná prevádzka....

KULTÚRNE A TURISTICKÉ CENTRUM BARDEJOV (POĽSKO – SLOVENSKÝ DOM)
VÝSTAVY A PODUJATIA KTC 2016
TERMÍN

UMIESTNENIE

NÁZOV PODUJATIA

POPIS

JANUÁR
12. 1. - 05.2.2016

Chodba, pivnica

Výstava - Adela TULENKOVÁ – Maľba

Výtvarné práce

18. 1. 2016

Výstavná sieň

Prezentácia o cestovaní – Island a Nórsko

19.1. – 29.2.2016

Minigaléria a pivnica

Výstava SZUŠ Kesel

Výstava

28.1. – 15.2.2016

Výstavná sieň

Anton SRHOLEC

Premietanie dokumentárneho
filmu

FEBRUÁR
09. 2. - 13.3. 2016

Výstavná sieň

Kristína POPJAKOVÁ - Maľba

Výtvarné práce

1. 3. - 20.3.2016

Výstavná sieň

Výstava RCKP pogranicza - Krosno

11.3. 2016

Výstavná sieň

Filmový festival Expedična kamera - jarná časť

18.3. 2016

Radničné námestie

Bardejovské vajce + vystúpenie Čerhovčan

22.3. - 10.4.2016

Výstavná sieň

Stašek a Stašek, Stasiow dwoch

Výtvarné práce

Marec 2016

Priestory PSK

Kandeláber

Kultúrne podujatie

MAREC
Regionalne

centrum

kultur

Výstava - Obrazy a sochy

APRÍL
12. 4. – 04. 5. 2016

Výstavná sieň

Požiarnická výstava

Apríl, Máj 2016

Promenádny park

Stavanie májov, Otvorenie fontán

Výstava

MÁJ
5. 5 - 20. 5. 2016

Výstavná sieň

Výstava maturitných prác SŠOS

Výstava

24. 5 - 14. 6. 2016

Výstavná sieň

Výstava - Pavol TARASOVIČ a Mikuláš LOVACKÝ

Výstava - Aktuálna tvorba

JÚN
1.6.2016

Priestory PSK

DEŇ DETÍ

15.6. -4.7.2016

Výstavná sieň

BIBIANA - Ilustrácie

Výstava

Jún 2016

Pivnica pod Poľskoslovenským domom

Krea marke t+ strašidelná pivnica – v rámci Hier
rytiera ROLANDA

Tvorivé dielne a predaj
umeleckých tvorcov

Jún 2016

Priestory PSK

Olympiáda materských škôl

Priestory PSK

Bardejovskí lovci perál - Leto s drakom - 3. ročník Pravidelné
vedomostné
a
Veľká prázdninová súťaž pre deti pod záštitou
zručnostné súťaže pre deti
primátora mesta
v priestoroch PSD, ale aj v rámci
podujatí na celom území mesta

Jún – Október 2016

JÚL
6. 7. - 29. 7. 2016

Výstavná sieň

Marián CHOVANEC - Keramika

Výstava

AUGUST
2.8. - 23.8. 2016

Výstavná sieň

Barbara ZASOWSKA – Berlín fotografie

Výstava

25.8. - 28.8. 2016

Výstavná sieň

Bardejovský jarmok - výstava záhradkárov

Okresná výstava ovocia a
zeleniny

August 2016

Pivnica pod Poľskoslovenským domom

Strašidelná pivnica

Bardejovský jarmok

SEPTEMBER
06. 9. - 30. 9. 2016

Výstavná sieň

Renáta SZYSLAK – Maľba

September 2016

Priestory PSK

DEŇ PRVÁKA

Výtvarné práce

OKTÓBER
Október 2016

Výstavná sieň

Filmový festival POCITY

Október 2016

Výstavná sieň

JABLKO roka 2015
NOVEMBER

November 2016

Výstavná sieň

Filmový festival Snow film fest

Výstava

DECEMBER
05.12.2016

Mingaléria a pivnica PSD

Mikuláš podujatia

technické

zabezpečenie

sprievodné

JANUÁR - DECEMBER
Priebežne 2016

Mingaléria PSD

Výstavy súťažných a iných prác žiakov MŠ, ZŠ a SŠ

Výstavy

V spolupráci s TIK - Bardejov bude počas celej turistickej sezóny 1.6. – 30.9. otvorený aj pamätník holokaustu, kde
bude možnosť využiť možnosť prehliadky so sprievodcom v intervale 2-krát denne. Mimo otváracích hodín bude
po celý čas možné objednať si vstup so sprievodcom dopredu.
V rámci komerčných služieb pre návštevníkov a turistov bude ponúkané ubytovanie v našej turistickej ubytovni (19
lôžok) a prenájom konferenčných miestností ( pre 30 a 60 ľudí) .

7.

ODD. KULTÚRY MSÚ :

Kultúrne podujatia organizované v letnom období sa významnou mierou podieľajú na obohatení programu občanov
nášho mesta, jeho širokého okolia a návštevníkov Bardejova, domácich i zahraničných turistov. Ponúkajú možnosť
kultúrneho vyžitia sa počas pekných letných popoludní a teplých večerov.
Tradičné podujatia, ale i jednorazové akcie, koncerty na Radničnom námestí, v interiéroch a exteriéroch nášho mesta,
filmové predstavenia v letnom amfiteátri, či nedeľné popoludnia s dedinským folklórom, budú príležitosťou na stretnutia
rodín a priateľov, domácich i zahraničných turistov.
Kultúrne a kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Bardejov zabezpečuje v rozhodujúcej miere odd. kultúry
MsÚ Bardejov. Pre LTS v roku 2016 je zabezpečovaný následný, obsahom i rozsahom veľmi zaujímavý program :
PREHĽAD PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ ODDELENIA KULTÚRY NA ROK 2016
DÁTUM

NÁZOV PODUJATIA

ČAS

MIESTO

JANUÁR
16. január 2016

Január 2016

REKONŠTRUKCIA BOJOV Z II. SV. VOJNY
Ukážka z bojov o oslobodenie Bardejova v prevedení Klubu 13.00 hod.
vojenskej histórie v Bardejove
Ľadové sochy – 1. ročník
Do ľadových blokoch predvedené sochárske umenie sochári
priamo na Radničnom námestí.

Krátky rad, vodná priekopa

Radničné námestie v Bardejove

FEBRUÁR
05. február 2016

VIVODZENE KAČURA - Pripomenutie si záveru fašiangového
obdobia a ich tradícii, vystúpenie folklórnych skupín nášho regiónu
spojené s tradičnou zabíjačkou

Radničné námestie

MAREC
8. marec 2016
12. marec 2016

VŠETKO O ŽENÁCH
Divadelné predstavenie
GALAPROGRAM VENOVANÝ ŽENÁM, DEŇU UČITEĽOV
Koncert venovaný sviatku žien, komponovaný program ku dňu
učiteľov - Čerhovčan, DIP,

Kinosála Žriedlo
Športová hala , Bardejov

APRÍL
09.apríl 2016
15.apríl 2016
22.apríl 2016
apríl 2016

HONZA NEDVĚD - NÁVRAT
Koncert
ŠTYRIA NA KANAPE
divadelné predstavenie
Henry Tóth & 27 Club
For The Forever 27 Club TOUR 2016
koncert
BARDEJOVSKÁ HUDOBNÁ JAR
Cyklus koncertov v rámci BHJ

19.00 hod.

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele
Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele

19.00 hod.

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele
Obradná sieň MsÚ v Bardejove

MÁJ
1. máj 2016

Jazdecké preteky v parkúrovom skákaní - 22. ročník
Kultúrno-športovo-zábavné podujatie pre deti a dospelých konané
pod záštitou primátora MUDr. Borisa Hanuščaka..

Areál Spojenej školy- Štefanikova
ulica

8. máj 2016

DEŇ MATIEK
Koncert venovaný dňu matiek

Športová hala / alternatíva
Radničné námestie /

17. máj 2016

Richard Muller & band + Andrej Seban - 15 rokov bez Filipa
koncert

Kino Žriedlo
Bardejovské Kúpele

26. máj 2016

ATLANTÍDA
muzikál

Športová hala, Bardejov
JÚN

17. jún 2016

MYSTÉRIA A HRY RYTIERA ROLANDA
Oslavy 774. výročia prvej zmienky o Bardejove a pestrý program
so zvykoslovím. Oslavy dňa mesta. Historická stredoveká
reminiscencia v podaní historického šermu a divadelnej fikcie.

24 .jún 2016

JÁNSKE OHNE
Zapálenie tradičnej jánskej vatry s bohatým kultúrnym programom
a ľudovými zvykmi - priblíženie tradície Jánskej noci.

Jún - September
2016

Organové dni Jozefa Grešáka -24. ročník
Séria 5 koncertov v rámci Medzinárodného organového festivalu
Jozefa Grešáka v dvojtýždňových intervaloch.

jún 2016

Kultúrne leto - Béla Kéler - 7. ročník
V rámci kultúrneho leta Bélu Kélera – séria 5. koncertov

Radničné námestie v Bardejove

19.00

Promenádny park v Bardejove

Bazilika minor sv.Egídia
Radničné námestie v Bardejove
Renesančná radnica v Bardejove
Kino Žriedlo Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele LD Astória

JÚL
Júl – August 2016

DYCHOVÉ ODPOLUDNIA V PROMENÁDNOM PARKU
Vystúpenie dychových súborov - 4 koncerty

Promenádny park

1.-3.7.júl 2016

STREETART
úspešné podujatie streetartovým charakterom

Radničné námestie Bardejov

9.júl 2016

MY SME VÝCHOD - 3. ročník
Úspešné podujatie s firmou Šariš a Mestom Bardejov

Radničné námestie

Júl 2016

3. ročník Sochárského sympózia “ERA SCULPTURA” 2016
Sochárske sympózium má v prvom rade za úlohu postupne
vytvoriť sochárske diela, ktoré budú reprezentovať mladú
sochársku generáciu v rôznych exteriérových častiach mesta

Bardejov

Júl - 2016

Kultúrne leto - Béla Kéler - 7. ročník
V rámci kultúrneho leta Bélu Kélera – séria 5 koncertov

Radničné námestie v Bardejove
Renesančná radnica v Bardejove
Kino Žriedlo Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele LD Astória

AUGUST
6. august 2016

Tuning Show Bardejov 2016 - 4. ročník
Prehliadka tuningovo upravených áut, hifi show, Djs. hudobná
produkcia.

Radničné námestie

2. - 16. august 2016

ORGANOVÉ DNI JOZEFA GREŠÁKA - 24. ročník
Séria 5 koncertov v rámci Medzinárodného organového festivalu
Jozefa Grešáka v dvojtýždňových intervaloch.

Bazilika minor sv. Egídia

August 2016

3. ročník Medzinárodného maliarskeho plenéra
“BARDEJOVSKÁ PALETA”
Obnovenie tradície výtvarných plenérov v našom meste. Na
výtvarnom plenéri sa zúčastnia umelci nielen z domácej výtvarnej
scény ale aj zo zahraničnej.

Radničné námestie, Promenádny
park v Bardejove

August 2016

Kultúrne leto - BÉLA KÉLER – 7. ročník
V rámci kultúrneho leta Bélu Kélera – séria 5 koncertov

Radničné námestie v Bardejove
Renesančná radnica v Bardejove
Kino Žriedlo, Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpele LD Astória

22. - 28. august 2016

PONTES – MOSTY POROZUMENIA
Medzinárodný hudobný festival v mestách UNESCO pod
doprovodom sláčikového orchestra Virtuosi di Praga pod vedením
Oldřicha Vlčka.
Dvojkoncert” 1. Radničné námestie Carmen – George Bizet,
2. Európske Tedeum, Bazilika minor

Bazilika minor sv. Egídia
Radničné námesie Bardejov

25.- 28. august 2016

665.HISTORICKÝ A 45.NOVODOBÝ BARDEJOVSKÝ JARMOK
Prehliadka bohatého kultúrneho programu

Radničné námestie

SEPTEMBER
2. september 2016

DEŇ PRVÁKA
Stretnutie primátora Bardejova s prváčikmi Kultúrny program
z domácich zdrojov ( ZUŠ, CVČ)

3.september 2016

ORGANOVÉ DNI JOZEFA GREŠÁKA
Séria 5 koncertov v rámci Medzinárodného organového festivalu
Jozefa Grešáka v dvojtýždňových intervaloch.

10.00

Radničné námestie

Bazilika minor sv.Egídia

OKTÓBER
Október 2016

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
Koncert venovaný seniorom

Športová hala, Bardejov
NOVEMBER

November r 2016

Dovážaný program
Program podľa ponúk umeleckých agentúr

Športová hala Mier v Bardejove,
Kino Žriedlo Bardejovské Kúpele

November 2016

MAKOVICKÁ STRUNA
Dva koncerty v rámci festivalu ľudovej piesne v rusínskom
a ukrajinskom jazyku s hosťami

Športová hala, Bardejov

DECEMBER
5. december 2016

MIKULÁŠ - Stretnutie MIKULÁŠA s deťmi Bardejova, Bard.
Betlehem, ohňostroj, , predvianočné trhy

Radničné námestie

24. december 2016

PRIVÍTANIE BETLEHEMSKÉHO SVETLA
Ekumenická slávnosť privítania Betlehemského svetla a jeho
roznesenie do domácnosti

Radničné námestie

31. december 2016

SILVESTER 2016
Silvestrovský ohňostroj, diskotéka a možno niečo naviac.

Radničné námestie

PLÁN VÝSTAV NA ROK 2016

DÁTUM

VÝSTAVA

Január
Jakub Láclavík, výstava fotografií
8. 1. - 3. 2. 2016
Február
SZUŠ Dlhý rad 30, výstava prác žiakov výtvarného odboru
4. 2. – 29. 2. 2016
Marec
Katka Kľuková a Janka Fabryová, výstava šperkov a keramiky
3. 3 – 31. 3. 2016
Apríl
Ivana Živčáková, z tvorby, výstava obrazov
7. 4. – 30. 4. 2016
Máj
SZUŠ Pod Vinbargom, výstava prác žiakov výtvarného odboru
5. 5. – 31. 5. 2016
Jún
Spring Fotosalon BARDAF, výstava fotografií
4. 6. – 30. 6. 2016
Júl
Nataša Floreanová, výstava z tvorby
7. 7. – 31. 7. 2016
August
Peter Čegiň, výstava fotografií
4. 8. – 31. 8. 2016
September, Október
Slavomír Durkaj, výstava obrazov
8. 9. – 31. 10. 2016
november
Bardaf International Exhibition 2016, výstava fotografií
5. 11. – 30. 11. 2016
December
Miroslav Matuščin, výstava obrazov
1. 12. – 31. 12. 2016
ZMENA A DOPLNENIE PROGRAMU VYHRADENÉ!

Okrem vyššie uvedených akcií bude plán LTS 2016 dopĺňaný priebežne o ďalšie podujatia, ktoré sú toho času vo
vybavovaní.

8.

MESTSKÁ POLÍCIA BARDEJOV

Verejný poriadok, bezpečnosť a ochrana obyvateľov a ich majetku v rámci LTS 2016 bude zabezpečovaná v úzkej
spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ v Bardejove, hlavne s Okresným dopravným inšpektorátom a Obvodným
oddelením PZ v Bardejove. Hlavná činnosť MsP Bardejov bude zameraná na:
Zvýšenú hliadkovú službu v miestach koncentrácie väčšieho počtu obyvateľov mesta a turistov - Radničné
námestie, MPR, In Line dráha, Promenádny park, Ul. Dlhý rad, zimný štadión, DDI, sídlisko Vinbarg, Bardejovské
Kúpele, areál SAD a ŽSR.
Preventívno-represívne akcie v týchto miestach zamerané na potieranie protiprávnych konaní s dôrazom na uličnú
kriminalitu.
Preventívno-represívne akcie v oblasti dohľadu na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky formou spoločných
akcií s ODI OR PZ v Bardejove.
Monitorovanie čistoty a poriadku v meste Bardejov a jeho priľahlých častiach a následné prijímanie opatrení na
zjednanie nápravy.
Zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom Bardejov alebo inými spoločenskými
organizáciami.

9.

ODD. VÝSTAVBY MsÚ BARDEJOV

Oddelenie výstavby Mestského úradu v Bardejove plánuje v roku 2016 realizovať v Mestskej pamiatkovej rezervácii
Bardejov nasledovné stavebné akcie, ktorých investorom je mesto Bardejov:

NÁZOV INVESTIČNÉHO ZÁMERU

STRUČNÝ POPIS

A/ OBNOVA MESTSKÉHO OPEVNENIA
- JUŽNÝ BARBAKÁN

Obnova mestského opevnenia a jeho zapojenie do infraštruktúry Mesta – Južný barbakán –
pokračovanie realizácie + archeologický výskum

B/ RADNIČNÉ NÁMESTIE Č. 32 A Ul.
KLÁŠTORSKÁ - PREPOJENIE

Realizácia prepojenie Radničné námestie č. 32 – Kláštorská ulica ( rekonštrukcia dufartu a dvorného
traktu )

C/ REKONŠTRUKCIA LETNÉHO
KÚPALISKA V BARDEJOVE

Rekonštrukcia letného kúpaliska v Bardejove (pri FŠ - zabezpečenie projektovej dokumentácie
+ I. etapa rekonštrukcie kúpaliska)

D/

REKONŠTRUKCIA PLAVÁRNE
VINBARG - PD

Zabezpečenie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia plavárne Vinbarg

II.
OSTATNÉ INŠTITÚCIE ZABEZPEČUJÚCE LTS 2016
__________________________________________________________

1.

ŠARIŠSKÉ MÚZEUM

Šarišské múzeum v Bardejove sa na Letnú turistickú sezónu 2016 pripravuje najmä prostredníctvom svojich šiestich
stálych expozícií v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch:
Historická expozícia - SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO BARDEJOV – Radničné námestie - budova goticko-renesančnej
radnice postavenej v rokoch 1505 - 1511.
Expozícia IKONY - Radničné námestie č. 27
Prírodovedná expozícia - PRÍRODA SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA A JEJ OCHRANA - Ul. Rhodyho č. 4
Národopisná expozícia, Lekárenská expozícia a expozícia DEJINY BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV - Vila Rákoczi
SKANZEN - Múzeum ľudovej architektúry
OKREM STÁLYCH EXPOZÍCIÍ MÚZEUM PRE NÁVŠTEVNÍKOV PRIPRAVILO ČASOVÉ VÝSTAVY.
PLÁN VÝSTAV A KULTÚRNYCH AKCIÍ ŠARIŠSKÉHO MÚZEA V BARDEJOVE NA LTS 2016

TERMÍN

NÁZOV

MIESTO KONANIA

CHARAKTERISTIKA

ORGANIZÁTOR

JANUÁR – DECEMBER 2016
Každý utorok,
štvrtok - 16.00 hod.

Gréckokatolícka
liturgia

Chrám Mikulášová,
skanzen

gréckokatolícka liturgia v chráme Zboj
v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ gréckokatolícky - BJ

Pravoslávna liturgia

Chrám Zboj, skanzen

Presvätá pravoslávna liturgia v chráme Zboj
v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch

FÚ pravoslávny - BJ

Rok 2016

Minivýstava
memorabílií Bélu
Kélera

vestibul, radnica

Minivýstava memorabílií Bélu Kélera písomnosti, notový materiál, husle skladateľa
a pod.

ŠM

Rok 2016

Výstava k 50. výročiu Národ. expozícia,
otvorenia MĽA
Bardejovské Kúpele

Výstava z fotomateriálov
a zbierok ŠM
národopisného a historického odd. ŠM

2.1.- 31.12.2016

Pamiatky Bardejova
a Bardejovských
Kúpeľov

Radnica
Radničné nám.

Panelová fotografická výstava pamiatok
Bardejova a Bardejovských Kúpeľov
doplnená textovým informačným materiálom

Máj - august 2016

Svätci a svätice
v zbierkach ŠM

Výstavná sieň,
Radničné nám. č. 13

Výstava zo zbierok historického oddelenia
ŠM

Máj 2016

„Turice“ v skanzene

skanzen, Bard. Kúpele

Svätodušné sviatky v skanzene - v drevenom ŠM
kostolíku z Mikulášovej v Bardejovských
Kúpeľoch

Máj 2016

Deti mamám v múzeu Národ. exp.,
- ku dňu matiek
Bardejovské Kúpele

Akcia pre deti I. st. ZŠ - Tvorivé dielne pod ŠM
heslom: Urob darček, urob radosť svojej
mame

Máj 2016

Na vlnách fantázie pri príležitostí MDM

Národ. exp.,
Bardejovské Kúpele

Tvorivé dielne v múzeu – maľba na textil.
Akcia pre žiakov II. stupňa ZŠ

18.5.2016

Medzinárodný deň
múzeí

Exp. ŠM v Bardejove a Prehliadka expozícií ŠM za zľavnené vstupné ŠM
Bardejovských
Kúpeľoch

20.5.2016

Noc múzeí a galérií

Exp. ŠM v BJ a BK

každá nedeľa
9.30 hod.
Každá nedeľa
9.00 hod.

ŠM

MÁJ - AUGUST
ŠM

ŠM

Večerné
prehliadky
vo
vybraných ŠM
expozíciách ŠM s výkladom a sprievodnými
akciami

JÚN
Jún 2016

Spoznávaj vzácne
pamiatky svojho
regiónu - ikony

Exp. Ikony

výchovno-vzdelávacia akcia z cyklu Múzeum ŠM
školám: organizovaný lektorský výklad
zameraný na spoznávanie jedinečných
pamiatok východného obradu– ikon
Akcia je určená pre II. stupeň ZŠ a SŠ

Jún 2016

Rusíni na Slovensku
- tradície a zvyky

Exp. Ikony

Premietanie filmu o Rusínoch – drotároch ŠM, RO v Bardejove
spojene s besedou

Jún 2016
dopoludnie

Deti deťom v múzeu – Národ. exp.,
divadelné predstavenie Bardejovské Kúpele
pri príležitosti MDD

Divadelné a hudobné predstavenie žiakov ŠM, CZUŠ
umeleckej školy sv. D. Bosca v Bardejove –
akcia pre žiakov I. st. ZŠ

Jún 2016
dopoludnie

Na skle maľované

Národ. exp.,
Bardejovské Kúpele

Tvorivé dielne v múzeu – maľba na sklo.
Akcia pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ

Júl 2016
dopoludnie

Prázdninové
drôtikovanie

Národ. exp., Bard.
Kúpele

Výroba šperkov a iných drobnosti z drôtu. ŠM, CZUŠ
Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti

Júl 2016

7. kultúrne leto Bélu
Kélera

Radnica
Radničné nám.

Komorný koncert- skladby B. Kélera

MsÚ BJ, ŠM

24.7.2016

Prehliadka
rusínskych
a šarišských piesní

Skanzen, Bardejovské
Kúpele

Prehliadka rusínskych a šarišských piesní
v podaní FS z okolia Bardejova

RO BJ, ŠM

August 2016
dopoludnie

Prázdninové
maľovanie na sklo a
textil

Národ. exp., Bard.
Kúpele

Tvorivé dielne pre prázdninujúce deti a ŠM
dospelých

28.8.- 30.9. 2016

Kozáci v regióne

Výstavná sieň,
Radničné nám. č. 13

Olejomaľby a fotografie zo života ŠM, Bratislavská
kozákov, odev a predmety bežného kozácka stanica so
použitia
sídlom v Bardejove

ŠM

JÚL

AUGUST - SEPTEMBER

Múzeum bude ponúkať mestu a turistom na Letnú turistickú sezónu novú publikáciu Radnica v Bardejove, ktorá je vôbec
prvou monografiou v slovenčine o tejto významnej goticko-renesančnej stavbe

2.

RKFÚ BARDEJOV - BAZILIKA MINOR SV. EGÍDIA BAZILIKA

Bazilika sv. Egídia je pre turistickú verejnosť otvorená v pracovné dni od 9.30 do 16.00 hod., v sobotu a v nedeľu v
závislosti od konaných akcií..., podľa farskej internetovej stránky a informácií na farskom úrade. Pri vstupe je
zabezpečená služba, k dispozícii sú knihy a brožúry o Bazilike i meste...

3.

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s.
Bardejovské Kúpele, a. s. zabezpečujú pre LTS 2016 širokospektrálne aktivity na území a v objektoch liečebných kúpeľov, ku
ktorým patria najmä :

Tenisové kurty - kompletne zrekonštruované tenisové kurty/ 2013/, v súčasnosti je k dispozícii moderná krytá
tenisová hala s dvoma kurtami s umelou antukou. Ďalšie 4 kurty sú nekryté. Záujemcom ponúkame permanentky
so zvýhodnenými cenami alebo špeciálne pobyty spájajúce šport a wellness.
Lesopark a kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch
Cyklotrasy
Požičovňa bicyklov
Minigolf Bardejovské Kúpele
Stolný tenis

Nordic walking
Petang
Stolný tenis
Biliard
Bowling - Stredisko obchodu a služieb Bardejovské Kúpele
Fitnes - OZÓN
Squash – OZÓN
WELLNESS SPA - nachádza sa priamo v hoteli Ozón. Wellness spa ponúka bazénový a saunový svet.
V bazénovom svete je množstvo vodných atrakcií (vodná čaša, vodné delo, hydromasážne trysky, dnová
perlička, rúrkové ležadlo, atď.) Dĺžka bazéna je 25 m. Na svoje si prídu aj deti, ktoré sa môžu vyšantiť v detskom
bazéne. Nájdu tam šmýkačku, vodného ježka a vodný zvon. Saunový svet tvoria: suchá sauna, parná sauna,
bylinková sauna a infrasauna. Súčasťou saunového sveta je tepidárium, Kneippov kúpeľ, ľadové vedro, prívalová
sprcha, tropická sprcha a masážna sprcha. V tomto roku pre klientov a návštevníkov sme pripravili aj niekoľko
noviniek v podobe rozšírenej ponuky procedúr vo Wellness Spa.
Bazény fungujú denne v čase od 11:00 do 21:00 hod., saunový svet, fitnes a ponuka masáží v čase od 13:00 do
21:00 hod.
Letné kúpalisko s ohrievanou vodou - v júni sa otvorí letné kúpalisko s vyhrievanou vodou, kúpalisko môžu
využívať aj návštevníci z blízkeho okolia. Otváracie hodiny počas júna: 10:00 – 17:30 hod., počas letných
prázdnin sa predĺžia: 8:00 - 19:00 hod. Pondelok doobeda bude kúpalisko z dôvodu hygienickej údržby
zatvorené.
Pre návštevníkov kúpeľov bude ponúkaný v prípade nepriaznivého počasia krytý bazén v budove balneoterapie,
taktiež je možnosť aj pre verejnosť zakúpenia voľnopredajných procedúr. Medzi najatraktívnejšie procedúry stále
patria: masáž lávovými kameňmi, medová masáž, masáž chodidiel, Body cleaner, pivný kúpeľ, atď. Ako novinku
medzi procedúrami ponúkame bambusovú masáž.
Kúpeľná kolonáda
Hudobný pavilón
Koncertné siene v liečebných domoch ASTÓRIA, OZÓN ,...
V týchto zariadeniach sa zabezpečuje najviac kultúrno-spoločenských a športových podujatí v Bardejovských Kúpeľoch
v roku 2016.
POČAS LETNEJ KÚPEĽNEJ SEZÓNY PRIPRAVUJÚ BARDEJOVSKÉ KÚPELE, A.S. TIETO AKTIVITY:
NÁZOV PODUJATIA

MIESTO KONANIA

MÁJ
29.05.2016
DEŇ DETÍ v Bardejovských Kúpeľoch – 3. ročník; podujatie pre deti so začiatkom o 13.00 hod.,
ktoré sa bude konať v areáli pred Kúpeľnou Dvoranou. Pripravené sú rôzne atrakcie /nafukovací hrad
a pod./ a animačné aktivity /maľovanie na tvár, modelovanie balónov, a ďalšie/. Podujatie sa
uskutoční za každého počasia. Vstup voľný.

Areáli pred Kúpeľnou
Dvoranou

JÚN
03.06.2016
Slávnostné POŽEHNANIE MINERÁLNYCH PRAMEŇOV /13.30 hod. v priestoroch kúpeľnej
kolonády/.

Kúpeľná kolonáda

05.06.2016
OTVORENIE KÚPEĽNEJ SEZÓNY – 19. ročník; začiatok o 17.00 hod. / pre VIP hostí/ a o 19.00
hod. /pre zamestnancov/, na letnom kúpalisku. Akcia sa koná za každého počasia. Len pre
pozvaných hostí, klientov a.s. a zamestnancov.

Letné kúpalisko

jún 2016
HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde – v dňoch 11.06., 18.06. a 25.06. /soboty/ o 15.00 hod.,
pódium pri Kúpeľnej kolonáde.

Kúpeľná kolonáda

jún 2016
VÝSTAVA RUŽÍ A ĽALIÍ – Gladiol klub Prešov

Areál Bardejovských Kúpeľov

27.06. – 29.08.2016
MEDZINÁRODNÉ HUDOBNÉ LETO – 62. ročník, v rámci ktorého sa budú denne /okrem pondelkov/
konať pri kolonáde koncerty klasickej hudby v podaní orchestra Cassovia Ensemble Košice v mesiaci
júl a Prešovského salónneho orchestra v mesiaci august /utorok – nedeľa: 10.30 – 11.30 hod. a
16.30 – 18.00 hod./. Súčasťou MHL je aj cyklus 10 koncertov vážnej hudby v koncertnej sále hotela
Astória, so začiatkom vždy o 19.00 hod. Vstup: 2 €. Koncerty pri kolonáde grátis.

Areál Bardejovských Kúpeľov
Koncertná sála hotela Astória

JÚL
10.07.2016
BARDEJOVSKÉ KÚPEĽNÉ DNI – 13. ročník. Začiatok o 13.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou
Dvoranou. Tradičné podujatie spojené s bohatým kultúrnym programom. Súčasťou podujatia sú aj
atrakcie a rôzne animačné aktivity pre deti. Prezentácia a predaj tradičných remeselných a iných
výrobkov. Vstup voľný.
júl – august 2016
ANIMAČNÝ PROGRAM NA KÚPALISKU pre deti – každý druhý víkend

Areál pred Kúpeľnou
Dvoranou

Letné kúpalisko

AUGUST
august 2016
VÝSTAVA GLADIOLOV – Gladiol klub Prešov

Areál Bardejovských Kúpeľov

21.08.2016
ALŽBETÍNSKY DEŇ – 13. ročník; pamätný deň, ktorý sa realizuje na počesť návštevy cisárovnej
Alžbety – Sisii, ktorá v Bardejovských Kúpeľoch strávila dva týždne. Spomienková slávnosť o 14.00
hod. pri pamätníku cisárovnej. Sprievodný program: prechádzka cisárovnej Sissi s Franzom Jozefom
v dobových kostýmoch po areáli kúpeľov a možnosť fotenia sa s nimi. V tomto roku bude spojený s
otvorením novo zrekonštruovaného hotela Alžbeta. Rôzne sprievodné programy.

Areál Bardejovských Kúpeľov

SEPTEMBER
september 2016
HUDOBNÉ VYSTÚPENIA pri kolonáde – v dňoch 10.09. a 17.09. /soboty/ o 15.00 hod., pódium pri
Kúpeľnej kolonáde.

Kúpeľná kolonáda

04.09.2016
PREHĽAD DYCHOVÝCH HUDIEB a PIVNÝ FESTIVAL – 4. ročník; prehliadka dychových hudieb
/13.00 – 17.00 hod./ a vystúpenia ľudových súborov, ktoré sa budú konať pred kúpeľnou kolonádou.
Sprievodný program pre deti. Súčasťou podujatia je malý Pivný festival – prezentácia viacerých
druhov pív firmy Heineken Slovakia. Začiatok o 13.00 hod. Vstup voľný.

Kúpeľná kolonáda
Areál Bardejovských Kúpeľov

24.09.2016
HORNOŠARIŠSKÝ VÍNNY FESTIVAL – 2. ročník; prezentácia viacerých slovenských vinárstiev,
bohaté sprievodné akcie a kultúrny program so začiatkom o 13.00 hod. v areáli pred Kúpeľnou
kolonádou;

Kúpeľná Dvorana

ĎALŠIE VYSTÚPENIA A PREDNÁŠKY POČAS HLAVNEJ SEZÓNY
HUDOBNÉ VYSTÚPENIE – počas hlavnej sezóny; 1-krát do týždňa; 15.00 hod.; Kaviareň hotela
Ozón / Koncertná sála hotela Astória
MAĽOVANIE NA HODVÁB – celoročne; 2-krát do týždňa; 10.30 – 13.00 hod.; Kolonáda;
LEKÁRSKE PREDNÁŠKY – celoročne 1-krát do týždňa; 13.30 hod.; Spoločenská miestnosť hotela
Ozón;
ZDRAVOTNÉ PREDNÁŠKY MUDr.NONY – celoročne; 1-krát do mesiaca; 18.30 hod.; Spoločenská
miestnosť hotela Ozón;

Areál Bardejovských Kúpeľov

PREDNÁŠKY O HISTÓRII s Mgr.TRENČANOVOU – celoročne; 1-krát do týždňa; 16.30 hod.;
Spoločenská miestnosť hotela Ozón;
ZDRAVOTNÉ PREDNÁŠKY S p.ZAKUŤANSKÝM – celoročne; 1-krát do týždňa; 14.00 hod.;
Spoločenská miestnosť hotela Ozón;
OSTATNÉ AKTIVITY POČAS HLAVNEJ SEZÓNY
Výstavy kvetín, obrazov, drevorezieb
Večerné zábavy v LD Ozón, v Kúpeľnej Dvorane, Magnólii - denne od 19.00 hod.
Výstavy drevených vyrezávaných sôch, platík, obrazov, malieb, fotiek a pod. – celoročne
Šarišské večery – posedenie pri cigánskej hudbe spojené s ochutnávkou špecialít z oblasti Horného
Šariša /resp. grilovačiek/.
Výlety - organizovanie (apríl – október 2016) a propagácia prostredníctvom marketingového
oddelenia - Informačné centrum v LD Ozón /bližší kontakt s klientom v prípade otázok, prosieb a
problémov/.
Koncerty a vystúpenia

Areál Bardejovských Kúpeľov

BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a.s. BUDÚ V ROKU 2016 SPOLUORGANIZÁTOROM TÝCHTO KONGRESOV A FIREMNÝCH
PODUJATÍ:
NÁZOV PODUJATIA

TERMÍN

PNEUMOLOGICKÝ KONGRES -PNEUMOLOGICKÉ DNI

05. 5. - 07. 5. 2016

RÁDIOLOGICKÝ KONGRES

12. 5. - 14. 5. 2016

ONKOLOGICKÉ DNI

16. 6 -18. 6. 2016

GASTROENTEROLOGICKÉ DNI

11. 9 - 12. 9. 2016

WORT MEDIA CUP (tenisový turnaj novinárov)

September 2016

OBEZITOLOGICKÉ DNI

04 10. - 06.10.2016

ĎALŠIE AKTIVITY BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s :

Počas letnej sezóny, k dispozícii aj verejné WC a to na kolonáde od 01. 5. 2016 – 30. 9. 2016.
Kultúrne akcie, ktoré budú organizované v Bardejovských Kúpeľoch, sú prístupné aj návštevníkom z blízkeho
okolia, vstup na všetky koncerty a vystúpenia je voľný. Výnimku tvorí program otvorenia letnej kúpeľnej sezóny,
ktorý je určený len pre pozvaných hostí a klientov a.s.

3.

UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA, CESTOVNÉ KANCELÁRIE A AGENTÚRY
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA:

Spektrum ponúkaných služieb je diverzifikované po regióne. Základné informácie o ponúkaných službách získajú
návštevníci v TIK-u v Bardejove na Radničnom námestí a v Bardejovských Kúpeľoch, ako aj v kancelárií OOCR
„ŠARIŠ BARDEJOV“ Bardejovských Kúpeľoch. Uvedené subjekty zabezpečujú poskytovanie služieb návštevníkom
mesta v prvom rade ako súkromné subjekty a na základe osobných dohôd, resp. objednaných služieb.
Potenciál ubytovacích zariadení v súčasnosti prevyšuje záujem o mesto a jeho región počas celého roka.
Avšak pri systémovom investičnom rozvoji turizmu s požadovanými službami bude potrebné podstatne
zvýšiť ubytovaciu kapacitu a jej kvalitu architektúry, interiérového vybavenia a welness vybavenia.
V rámci komerčných služieb pre návštevníkov a turistov je ponúkané ubytovanie v našej turistickej ubytovni
(19 lôžok) a prenájom konferenčných miestností ( pre 30 a 60 ľudí) .
Stravovacie zariadenia sú rozptýlené v intraviláne a majú rozdielnu úroveň s rozmanitou ponukou
gurmánskych špecialít. V súčasnosti sú v Bardejove a blízkom okolí nasledovné zariadenia, ktoré vedia
uspokojiť širšie spektrum klientov. Je to 26 reštaurácií, 7 pizzerií a 3 zariadenia rýchleho občerstvenia.
Dislokácia pokrýva centrálnu časť, ktorú predstavuje CMZ a predovšetkým historická časť mesta a
Bardejovské Kúpele. Pre potreby mestom usporiadaných aktivít je spolupráca s týmito subjektmi na dobrej
úrovni. Rezervy pretrvávajú v kvalite poskytovaných služieb ako celku.
SEZÓNNE SEDENIA - LETNÉ TERASY NA RADNIČNOM NÁMESTÍ V BARDEJOVE

Umiestnenie a zariadenie letných terás bude realizované a prevádzkované v období od 15. 4. - 30. 9.2016
zmysle spracovanej architektonickej štúdie umiestnenia sezónnych sedení ( letných terás ) „ SEZÓNNE
SEDENIA – RADNIČNÉ NÁMESTIE BARDEJOV“ a záväzného stanoviska KPÚ Prešov č. PO-08/333604/122/Kr
Na každé schválené umiestnenie sezónneho sedenia musí byť vydané rozhodnutie v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a internými predpismi mesta.

Umiestnenie sezónnych sedení (záber verejného priestranstva) bude spoplatňované v súlade s príslušnými
predpismi v závislosti od výmery a schválenej doby. Zároveň, v čase aktivít realizovaných Mestom
Bardejov (napr. Bardejovský jarmok....) a v prípade, že prevádzkovateľ má záujem rozšíriť sezónne
sedenie o ďalší záber verejného priestranstva, je potrebné toto odsúhlasiť s Mestom Bardejov, pričom
v zmysle platných smerníc zrealizovať aj úhradu za zvýšenú výmeru.
U CESTOVNÝCH AGENTÚR A KANCELÁRIÍ je možné konštatovať, že v rozhodujúcej miere zabezpečujú tzv.

pasívny cestovný ruch a len vo veľmi malej miere aj aktívny cestovný ruch, čo je na škodu veci pre rozvoj,
návštevnosť a efektivitu CR v meste Bardejov.

4.

INFORMAČNÝ SYSTÉM

Informovanosť o konaní jednotlivých podujatí počas LTS 2016 a iných dôležitých údajov pre obyvateľov mesta a
blízkeho okolia a domácich či zahraničných návštevníkov je zabezpečovaná prostredníctvom:
A./
B./
C./
D./
E./
F./
G./
H./
I./
J./
K./
L./
M./

Vysielania Bardejovskej televízie,
Regionálnej tlače - Bardejovské novosti, Hlásnik, Inzertník a pod.
Informačného KALENDÁRIA, /s jednotlivými akciami podľa mesiacov/,
Plagátov, vývesiek a osobitných programov jednotlivých inštitúcií zabezpečujúcich svoje aktivity - Šar. múzeum,
ZCRHŠ, Bardejovské Kúpele, a.s. a pod.
Programov jednotlivých cestovných kancelárií zabezpečujúcich aktívny cestovný ruch.
TIK mesta Bardejov so sídlom v Bardejovských Kúpeľoch a jej webovými stránkami
TIK mesta Bardejov na Radničnom námestí 21 a jej webovej stránky
OOCR ŠARIŠ Bardejov
Marketingového oddelenia a.s. Bardejovské Kúpele a webovými stránkami
Webovej stránky mesta Bardejov – nová
Komplexnými informáciami zverejnenými v Turistickom sprievodcovi Bardejov a okolie
Aktuálnymi informáciami a špecifickými infoletákmi z odd. PČ MsÚ
Webovej stránky SKM www.royaltownst.sk

Tento materiál obsahuje 31 strán bez príloh

