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LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, Odštepný závod Bardejov

LESNÉ INFORMAČNÉ KANCELÁRIE 
nájdete na odštepných závodoch a lesných správach LESOV 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., Banská Bystrica. Zamestnanci tohto 
podniku vám v nich ochotne poskytnú informácie o lesníckych, ale aj 

turistických, kultúrnych a historických pozoruhodnostiach svojho 
regiónu. Zároveň tu  radi prijmú vaše pripomienky a podnety.  

Lesné informačné kancelárie 
- kancelárie spolupráce lesníkov 

s verejnosťou!  

Milí návštevníci a priatelia lesa!

Dostáva sa Vám do rúk informačná 
mapa, ktorú sme pre Vás pripravili my, 
zamestnanci Lesov SR š.p. Odštepného 
závodu Bardejov. Prostredníctvom nej 
sa Vám pokúsime priblížiť krásu nášho 
kraja, prírodné, kultúrne či historické 

zaujímavosti a priblížime Vám aj prácu 
nás lesníkov. Vybrali sme pre Vás týchto 

31 objektov. Pravdu povediac, dalo to 
zabrať. Lokalít v našom regióne ktoré 

stoja za povšimnutie je veľmi veľa, preto 
vybrať z nich reprezentatívnu vzorku 

pre Vás nebolo ľahké. No myslíme, že 
sa to napokon podarilo a každý z Vás si 

príde na to svoje. Z kultúrno-historických 
pamiatok tu máme skvosty, ktoré nikde 

inde nenájdete. Sú to napríklad najstarší 
drevený kostolík, najstarší skanzen, 

hrady alebo aj jedno z najstarších 
kúpeľných miest na Slovensku, zapísané 

v zozname pamiatok UNESCO.
Obdivovatelia prírody by určite mali 
vidieť najstarší a najmohutnejší dub 

na Slovensku a krása tunajších, prevažne 
jedľovo-bukových lesov v každom z Vás 
určite zanechá len tie najkrajšie pocity.

Milovníci športu si tu prídu taktiež 
na svoje. Nájdete tu bohaté možnosti 
športového vyžitia počas celého roka. 

K dispozícii sú Vám napríklad bazény a to 
aj termálne, či kryté plavárne, lyžiarske 

strediská, tenisové kurty či jazdecké 
kluby. Turisti majú k dispozícii viac 

ako 400 km turistických značkovaných 
chodníkov a viacero vyznačených 

cyklotrás či bežkárskych tratí. Nech sa 
páči, vstúpte! Pozývame Vás pozrieť 

si miesta, ktoré patria k významných 
sídlam európskej kultúry, histórie  

a nevšedného prírodného bohatstva. 

                         Vaši lesníci 
z Odštepného závodu Bardejov

KONTAKTY
LESY SR, š.p.

Odštepný závod Bardejov
Dukelská 24

085 01  BARDEJOV
Tel: +421 54 4722407, E-mail:lesy.bj@lesy.sk

www.lesy.sk

Vitajte na území LESOV SR š.p.
v správe OZ Bardejov

PRO SILVA – prirodzené 
zmladenie buka v poraste

Prírode blízke obhospodarovanie 
lesa, v ktorom hlavnou úlohou je 
zachovanie kvalitného genofondu 

buka prostredníctvom jeho 
prirodzenej obnovy. Obnova lesa 

sa takýmto spôsobom zabezpečuje 
takmer na 100%.

II.

Aukcia dreva

III. a  LSR, š.p., OZ Bardejov organizuje 
v jarnom a jesennom období aukciu dreva, 
na ktorej sa ponúka najkvalitnejšia drevná 

hmota z ťažbového fondu. Na aukcii sa 
zúčastňujú dražitelia - Slovenska, Poľska, 

Rakúska, Nemecka, 
Švajčiarska a Maďarska. 

III. b  V dňoch 28.2-
3.3.2006 závod 

organizoval deviatu 
aukciu dreva na ktorej 

predajom javora vytvoril 
slovenský rekord. 

Najvyššia ponuka bola 135 555 Sk/m3.
III.c  Rekordom jedenástej aukcie, ktorá 

sa konala v dňoch 7.-
9.3.2007 bol predaj 

očkového javora 
za 134 864 SK/m3, 
čo je pri kubatúre 

1,77 m3 predstavuje 
236 939 SK za celý výrez. Je to doposiaľ 

najdrahší výrez dreva predaný 
v histórií na Slovenských aukciách. 

III.

Komárkova chata

Pod obcou Livovská Huta sa 
nachádza poľovnícka chata 
profesora Komárka. Narodil sa 
15.augusta 1892 pôsobil ako 
profesor zoológie na Karlovej 
univerzite. Túto chatu takto 
opisoval vo svojej knihe LOVY 
V KARPATECH: „Na malé planince 
hned nad potokem stál můj 
dřevěný palác, šest metrů dlouhý 
a čtyři metry široký. Malý potůček 
tekl těsně pod ním. Z něho budu 
pít, v něm se budu občas umývat. 
Chatku nebylo odnikud vidět, 
ukrývala je těla mohutných buků.

V.

Lesná pedagogika

Základným cieľom práce lesných 
pedagógov je vzbudiť a prehĺbiť 
záujem o les a prírodu a vybudovať 
u detí, mládeže a širokej verejnosti 
trvalý vzťah k lesu cez zážitkové 
učenie a pozorovania života v lese. 
Umožňuje všetkými zmyslami 
vnímať les, vytvára návyky 
na zmysluplné využívanie voľného 
času a na aktívny spôsob života. 

VII.

Salamandra škvrnitá

Odchyt zveri

V zimných mesiacoch OZ Bardejov 
vykonáva odchyt jelenej zveri 
pre zazverovanie a skvalitnenie 
genofondu v oblastiach, v ktorých 
stavy zveri sú veľmi nízke a menej 
kvalitné.

IV.

Práca lesného závodu a lesných správ

I.

Hlavnou činnosťou závodu je spravovanie lesného majetku 
vo vlastníctve Slovenskej republiky, obhospodarovanie majetku 

neštátnych subjektov v zákonnom nájme. Formou pestovania, výchovy 
a ochrany zabezpečujeme obnovu lesných porastov. Odbornou ťažbou 

a predajom dreva, poľovníctvom, ubytovaním v chatách a lesnou 
pedagogikou  spĺňame potreby širokej verejnosti.

Bobor vodný

Mohutnými hryzákmi s oranžovým 
sfarbením narúša bobor vodný 

brehovú vegetáciu v okolí rieky Topľa. 
Živý sa bylinnou potravou a v zimnom 
období kôrou hlavne mäkkých drevín 
(vŕba, topoľ, jelša, breza) a jemnými 

vetvičkami ním zoťatých stromov. 
Zubami nehlodá milimeter po  

milimetri, ale celé triesky, ktoré potom 
môžme nájsť na zemi okolo pňa.

VI.

POD JAZIERKOM
V BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOCH A

Chaty 
a ubytovacie zariadenia

Nevšedná krása, kultúrno-historické 
pamiatky, liečivé účinky minerálnych 

vôd, športové vyžitie a možnosť 
procedúr v liečebných domoch 

Vám ponúka okolie chaty. Chata 
sa nachádza pri jazierku a ponúka 
dve dvojlôžkové, jednu trojlôžkovú 

izbu a jeden dvojlôžkový apartmán. 
Dobré vybavená kuchyňa, kúpeľňa, 

spoločenská miestnosť s televízorom 
a digitálnym satelitom spĺňa požiadavky 

aj najnáročnejších zákazníkov.

VLČIE B

Krásna príroda, pokoj a oddych 
Vás očakáva na chate Vlčie. Chata 

ponúka 7 lôžok, dobre vybavenú 
kuchyňu, kúpeľňu a veľkú spoločenskú 
miestnosť v ktorej príjemnú atmosféru 

dotvára praskanie dreva v kozube. 
Zurčanie fontánky vonku pri altánku 

s kozubom, vytvára príjemné 
posedenie spojené s oddychom. 

Zimozelen menší

Krasovlas bezbyľový

CVEČNÝ JAROKVEČNÝ JAROK CVEČNÝ JAROKVEČNÝ JAROK

Chata je chránená okolitými kopcami, 
a to aj pred signálom mobilných 

operátorov. Nájdete tu tri dvojlôžkové 
izby, veľkú spoločenskú miestnosť, 

kuchyňu a kúpeľňu. Pri chate sa 
nachádza altánok na príjemne 

posedenie, ktoré ponúka oddych 
a relax. Pre letné vychádzky si 

môžete vybrať množstvo turistických 
trás v blízkom okolí so zaujímavými 

zákutiami, sviežim vzduchom 
a vôňou prírody.  

INTERVENTKA LIVOVSKÁ HUTA DD

Nachádza sa v pohorí Čergova 
na okraji dedinky Livovská Huta, kde 

v jesennom období sa zo všetkých 
strán ozýva hlas kráľa našich lesov.  
Interventka má k dispozícii 4 lôžka, 

spoločenskú miestnosť, kuchyňu 
a kúpeľňu. Vonku pod altánkom sa 

môžete započúvať do hlasov prírody. 


