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• občianska aktívnosť - zapájanie aktívnych občanov do mestotvorby, vytváranie príležitosti pre zrodenie nových a 
podporu existujúcich občianskych združení - oslovenie aktívnych byciklistov či turistov pre mapovanie neoznačených
cyklochodníkov a turistických trás - objavovanie terénu

• mapovanie a sprístupnenie atraktívnych a výnimočných miest a okolia mesta - prírodných miest či historických
objektov, rekreačných lokalít - kalvária, kláštorisko, hať, cesta pri bardejovských kúpeľoch

• vytváranie atrakterov, objektov v teréne, chodníkov pre zvýšenie turistického záujmu
• výmena skúsenosti a turistických zážitkov vo väčšej mierke - mediálna podpora - rubrika recenzie na turistickú lokalitu

od významných /aj nie len/ obyvateľov mesta - web, noviny, tlač, mestská televízia a offline propagácia pre aktivizáciu
domáceho/lokálneho turizmu

• vytvorenie okruhov a zámer na konkrétnu stratégiu

• kontinuita turistických osi, znovuobjavovanie

• mapovanie a sprístupnenie atraktívnych a výnimočných miest a okolia mesta - prírodných miest či historických
objektov, rekreačných lokalít - kalvária, kláštorisko, hať, cesta pri bardejovských kúpeľoch

• vytváranie vizuálnej identity mesta spôsobuje aj aktivizáciu občianskej identifikácie

princípy
mestskeko
a prímestského
navrhovania:
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kláštorisko
- mapovanie a sprístupnenie atraktívnych a 

výnimočných miest a okolia mesta - prírodných
miest či historických objektov, rekreačných lokalít
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kúpele

- mapovanie a sprístupnenie atraktívnych a 
výnimočných miest a okolia mesta - prírodných miest
či historických objektov, rekreačných lokalít

- vytváranie atrakterov, objektov v teréne, chodníkov
pre zvýšenie turistického záujmu

- kontinuita

vinbarg

kalvaria
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hať

- vytváranie atrakterov, objektov v teréne, chodníkov pre 
zvýšenie turistického záujmu

- kontinuita
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mihaľov

- výmena skúsenosti a turistických zážitkov vo väčšej
mierke - mediálna podpora - rubrika recenzie na
turistickú lokalitu od významných /aj nie len/ 
obyvateľov mesta - web, noviny, tlač, mestská
televízia a offline propagácia pre aktivizáciu
domáceho/lokálneho turizmu
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Martina Slováková

Žijeme vo vizuálnej dobe. Veci, ktorými sa obklopujeme, si
vyberáme nielen podľa funkčnosti, ale aj podľa toho, či sa
nám páčia. Každý z nás má svoje obľúbené pyžamo alebo
svoju obľúbenú šálku, z ktorej pije ráno kávu. Každý z nás
rozmýšľa, čo si oblečie na dôležité pracovné stretnutie, vo
sviatočný deň alebo na výlet. Iný obrus máme na stole v
bežné dni a iný na Vianoce. Je za tým prirodzená potreba.
Dávame tak najavo svoju identitu a vkus. Jednoducho
povieme, akí sme. Nejde o povrchnosť prístupu. Človeka a
jeho identitu tvorí, samozrejme, komplexnejší súbor prvkov,
než iba to, čo má oblečené. Vizuálna prezentácia je však
podstatnou súčasťou dnešného sveta. Nemôžeme sa nad
tým pohoršovať ani s tým bojovať. Vývoj sveta a technológií
nezastavíme, a preto je dôležité tento fakt akceptovať a
vedieť adekvátne na túto situáciu zareagovať.
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Popis

BardejovBardejov
Klaštorísko - 200 mKlaštorísko - 200 m
Bardejovské KúpeleBardejovské Kúpele

- 3,5 km- 3,5 km CyklochodníkCyklochodník
KlaštorískoKlaštorísko

HistoriaHistoria
Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady 
tak na balneologické, ako aj na klimatické 
kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej 
časti kúpeľov vyviera šesť prameňov 
minerálnych vôd. Voda prameňov 
„Hlavný“, „Lekársky“ a „Herkules“ je 
hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, 
železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. 
Voda prameňa „Alžbeta“ je 
hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-
vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, 
studená. Balneologickou hodnotou sa 
môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie 
minerálne vody tohto druhu. Rozdielnosť 
v chemickom zložení umožňuje ich 
viacstranné liečebné využitie s rozličným 
pôsobením. Vysokomineralizované 
pramene s obsahom oxidu uhličitého sa 
používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a 
inhalačnú liečbu.

Bardejovské Kúpele spĺňajú predpoklady 
tak na balneologické, ako aj na klimatické 
kúpeľné miesto. V centrálnej parkovej 
časti kúpeľov vyviera šesť prameňov 
minerálnych vôd. Voda prameňov 
„Hlavný“, „Lekársky“ a „Herkules“ je 
hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, 
železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. 
Voda prameňa „Alžbeta“ je 
hydrouhličitanovo-chloridová, sódno-
vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, 
studená. Balneologickou hodnotou sa 
môžu zaradiť medzi najvýznamnejšie 
minerálne vody tohto druhu. Rozdielnosť 
v chemickom zložení umožňuje ich 
viacstranné liečebné využitie s rozličným 
pôsobením. Vysokomineralizované 
pramene s obsahom oxidu uhličitého sa 
používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a 
inhalačnú liečbu.
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