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I.  Analiza 
 
1.   Analiza sytuacyjna 
 
1.1. Wstęp 
 
Dokument strategiczny Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ jest częścią 
projektu: Strategia rozwoju turystyki Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra", 
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie: Wsparcie i rozwój infrastruktury 
turystycznej, oś priorytetowa – Wzmocnienie potencjału kulturalnego regionów oraz 
rozwój turystyki. 
Głównym celem opracowania niniejszego dokumentu strategicznego jest dokonanie na 
podstawie analiz oceny słabych i mocnych stron mikroregionu w dziedzinie turystyki oraz 
zaproponowanie podstawowej wizji strategicznej.  
Strategia będzie służyła jako podstawowy dokument programowy do wspierania rozwoju 
turystyki na danym obszarze. Głównym powodem jest chęć wsparcia podstaw dla 
skoordynowanego rozwoju turystyki na całym obszarze, określenie mocnych i słabych 
stron w obecnego stanu, rozwoju i na tej podstawie stworzyć propozycję wizji i strategii 
konkurencyjnego produktu turystycznego.  
Zamiar ten jest w pełni zgodny z wnioskami dokumentów programowych na poziomie 
narodowym (Strategia narodowa rozwoju ruchu turystycznego Republiki Słowackiej) 
i regionalnym (Program rozwoju gospodarczego i społecznego województwa 
preszowskiego). Opracowanie dokumentu strategicznego jest także podstawowym 
warunkiem złożenia wniosku o wsparcie z różnych źródeł unijnych, krajowych i 
 regionalnych na politykę rozwoju regionalnego.  
Wszystkie dotychczas poznane informacje zostały w tym dokumencie podsumowane za 
pomocą analizy SWOT. Jej wynikiem jest propozycja wizji strategicznej z perspektywą do 
roku 2025 oraz propozycja celów strategicznych, priorytetów i działań.  
W ramach pierwszego etapu stworzono kompletną analizę turystyki danego obszaru. 
Drugi etap był ukierunkowany na opracowanie propozycji struktury podstawowej 
priorytetów i zadań wypełnionych działaniami Do jej opracowania włączono wszystkie 
miejscowości stowarzyszenia, podmioty gospodarcze oraz organizacje non-profit.  
Czynnikiem decydującym o sukcesie niniejszego dokumentu strategicznego i 
rozwojowego jest przede wszystkim współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów 
– przedstawicieli administracji publicznej, organów ochrony przyrody Republiki Słowackiej, 
przedsiębiorców, Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej,   Słowackiej Izby Rolno-
Spożywczej, pozarządowych organizacji non-profit, ekspertów i laików oraz innych. 
Ważna będzie ich współpraca przy wprowadzaniu w życie dokumentu na wszystkich 
poziomach opracowania i przede wszystkim porozumienie o wspólnej ramowej propozycji 
priorytetów i zadań. 
Istotne uwagi, które zostały doręczone zespołowi opracowującemu strategię czy też 
zamawiającemu, zostały w odpowiednim terminie ocenione oraz uwzględnione w 
prezentowanej kompletnej wersji dokumentu.  
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1.2. Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“, cel jego powstania, 
przedmiot działalności,członkowie stowarzyszenia i przedstawiciele 
statutowi 

 
Mikroregion Czarna Góra powstał w 1989 roku jako Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki 
„Czarna Góra“. W jego skład wchodzi 15 miejscowości: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, 
Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá 
Dolina, Víťaz i Žipov.  
Cel, który przyświecał utworzeniu stowarzyszenia, to próba podniesienia atrakcyjności i 
rozpoznawalności mikroregionu Czarna Góra, a jednocześnie wsparcia rozwoju turystyki 
na całym jego obszarze. Nawiązanie współpracy  z podobnymi mikroregionami na ternie 
Słowacji oraz  poza jej granicami i przekazywanie sobie doświadczeń w dziedzinie 
rozwoju turystyki i działań w różnych społecznościach.   
Przedmiot działalności stowarzyszenia to zachowanie i rozwijanie dziedzictwa 
kulturowego, pomoc przy ochronie zabytków i pomników przyrody, wspieranie różnych 
imprez kulturalnych i towarzyskich, podnoszenie poziomu życia mieszkańców i wspieranie 
działań zmierzających do nawiązywania współpracy z partnerami krajowymi i 
zagranicznymi. Siedziba stowarzyszenia znajduje się w Urzędzie Gminy w Klenovie. 
Przedstawicielem statutowym jest Mgr. Mária Čuchtová. 
 
1.3  Cel opracowania dokumentu strategicznego Stowarzyszenia Rozwoju 

 Turystyki „Czarna Góra“ 
 
Celem opracowania dokumentu strategicznego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 
„Czarna Góra“ jest rozwój turystyki oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego regionu.   
Potrzebę jego realizacji uzasadnia słaba promocja mikroregionu, brak zasad zarządzania i 
koordynacji w turystyce oraz niski poziom wykorzystania potencjału historycznego, 
kulturowego i przyrodniczego. Głównym celem, który przyświecał autorom podczas 
opracowywania dokumentu strategicznego jest ocena mocnych i słabych stron turystyki 
oraz zaproponowanie podstawowej wizji strategicznej. 
Strategia będzie służyła jako podstawowy dokument programowy do wspierania rozwoju 
turystyki na danym obszarze. Jej głównym zadaniem jest próba wsparcia podstawowych 
warunków dla skoordynowanego rozwoju turystyki na całym obszarze, określenie 
mocnych i słabych stron obecnego stanu, a na ich podstawie stworzenie propozycji wizji 
rozwoju i strategii konkurencyjnego produktu turystycznego.   
 
2.      Podstawowa charakterystyka gmin mikroregionu  
 
Mikroregion Czarna Góra składa się z 15 miejscowości Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, 
Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá 
Dolina, Víťaz i Žipov. Nazwa mikroregionu pochodzi od dominującego tu masywu Wyżyny 
Szaryskiej z pasmem Čierna hora (Czarna Góra), które dzieli się na pięć części Roháčka, 
Bujanovské vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy i Hornádske Predhorie. Mikroregion 
„Czarna Góra“ leży we wschodniej Słowacji na granicy regionów Szarysza i Spisza, w 
trójkącie, którego wierzchołki wyznaczają miasta: Preszów, Koszyce i Spiska Nowa Wieś. 
Administracyjne jest częścią województwa preszowskiego oraz powiatu preszowskiego.   
Pozytywnym czynnikiem rozwoju turystyki na tym terenie jest stosunkowo dobra 
dostępność do niego oraz bliskość miasta wojewódzkiego Preszowa oraz większych 
Koszyc. 
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Przynależność administracyjna obszaru              

Gmina Kod PJT 
Powierzchnia  

PJT 
w ha 

Wysokość 
n.p.m. w m 

Gęstość 
zaludnienia 
mieszk./km2 

Województwo: Preszowskie 
Powiat: Preszów 

    

Bajerov 524174 663 349 68 
Brežany 524255 330 367 48 
Bzenov 524263 320 304 235 
Janov 524581 472 294 64 
Klenov 524646 1537 560 14 
Kvačany 524701 512 389 53 
Ľubovec 524794 1547 320 33 
Miklušovce 524867 722 473 43 
Ovčie 524999 315 479 213 
Radatice 525073 1928 284 39 
Rokycany 525111 579 308 161 
Sedlice 525154 1557 428 67 
Suchá Dolina 559989 612 442 32 
Víťaz 525413 1930 474 104 
Žipov 525502 764 391 37 
Uwaga: ZUJ – podstawowa jednostka terytorialna                                   Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej 
 
 
 
Lokalizacja mikroregionu na Słowacji, w Kraju preszowskim 
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Gmina: Bajerov 
 
Obszar administracyjny gminy Bajerov styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Janov, Rokycany, Brežany, Ondrašovce, Žipov, Kvačany i Sedlice i znajduje się w 
południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Bajerov ma charakter podgórski z wysokością od 330 do 554 m n.p.m. 
Obszar gminy znajduje się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia jest 
średnio pofałdowana i pagórkowata o charakterze podgórskim. Z punktu widzenia 
dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział elementów krajobrazu 
gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony równomiernie. Z punktu widzenia 
reprezentacji elementów przyrodniczych i ich istotności dla zachowania równowagi 
ekologicznej  obszaru ważne są tereny leśne zajmujące prawie jedną trzecią powierzchni 
całego obszaru. Na obszarze gminy równomiernie przeplatają się grunty rolne 
reprezentowane przez obszary trwale porośnięte trawą wykorzystywaną do wypasu 
zwierząt oraz grunty leśne. 
 
W granicach administracyjnych gminy Bajerov, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:  
Powierzchnia % ha 

grunty orne 24 162 
łąki i pastwiska 31 206 
ogrody, sady owocowe  2   16 
lasy 34 228 
powierzchnia wodna  2   16 
obszar zabudowy  4   24 
pozostałe  2   11 
Razem:  663 
                                               Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
 
              

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe
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Gmina: Brežany 
 
Obszar administracyjny gminy Brežany styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Janov, Rokycany, Bajerov, Ondrašovce, Žipov, Kvačany a Sedlice i znajduje się w 
południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Brežany ma charakter podgórski z wysokością od 340 do 529 m n.p.m. 
Obszar gminy znajduje się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia z 
równinnej przechodzi w średnio pofałdowaną i pagórkowatą o charakterze podgórskim. Z 
punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział 
elementów krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony 
równomiernie. Z punktu widzenia reprezentacji elementów przyrodniczych i ich istotności 
dla zachowania równowagi ekologicznej  obszaru ważne są tereny leśne zajmujące 
połowę powierzchni całego obszaru. Na obszarze gminy równomiernie przeplatają się 
grunty rolne reprezentowane przez obszary trwale porośnięte trawą wykorzystywaną do 
wypasu zwierząt oraz grunty leśne. 
 
W granicach administracyjnych gminy Brežany, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 11 35 
łąki i pastwiska 32 106 
ogrody, sady owocowe 2 8 
lasy 50 166 
powierzchnia wodna 1 2 
obszar zabudowy 4 12 
pozostałe 0 1 
Razem:  330 
                                      Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
 
              

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe
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Gmina: Bzenov 
 
Obszar administracyjny gminy Bzenov styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Radatice, Prešov, Župčany, Kojatice, Rokycany i Janov na terenie powiatu Preszów. 
Gmina znajduje się w południowej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Bzenov ma charakter podgórski z wysokością od 292 m.n.m w części 
południowo-wschodniej i w dolinie rzeki Svinka do 481 m n.p.m. w północno-zachodniej 
części na szczycie Ščerbova hora. Na tym obszarze wysokość względna wynosi 189 m. 
Na południowym skraju obszaru zabudowy płynie rzeka Svinka. Obszar gminy znajduje 
się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia z równinnej przechodzi w 
średnio pofałdowaną i pagórkowatą o charakterze podgórskim. Z punktu widzenia 
dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział elementów krajobrazu 
gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony równomiernie. Na obszarze gminy 
równomiernie przeplatają się grunty rolne reprezentowane przez obszary trwale 
porośnięte trawą wykorzystywaną do wypasu zwierząt oraz grunty leśne.  
 
W granicach administracyjnych gminy Bzenov, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 21 67 
łąki i pastwiska 36 114 
ogrody, sady owocowe 4 12 
lasy 21 68 
powierzchnia wodna 2 7 
obszar zabudowy 9 28 
pozostałe 7 24 
Razem:  320 
                                          Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
 
            

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe
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Gmina: Janov 
 
Obszar administracyjny gminy Janov styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Bajerov, Rokycany, Brežany, Ondrašovce, Žipov, Kvačany a Sedlice i znajduje się w 
południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Janov ma charakter podgórski z wysokością od 293 do 577 m n.p.m. Obszar 
gminy znajduje się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia z równinnej 
przechodzi w średnio pofałdowaną i pagórkowatą o charakterze podgórskim. Z punktu 
widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział elementów 
krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony równomiernie. Z 
punktu widzenia reprezentacji elementów przyrodniczych i ich istotności dla zachowania 
równowagi ekologicznej  obszaru ważne są tereny leśne zajmujące połowę powierzchni 
całego obszaru. Na obszarze gminy równomiernie przeplatają się grunty rolne 
reprezentowane przez obszary trwale porośnięte trawą wykorzystywaną do wypasu 
zwierząt oraz grunty leśne.   
 
W granicach administracyjnych gminy Janov, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 23 108 
łąki i pastwiska 25 119 
ogrody, sady owocowe 2 10 
lasy 41 192 
powierzchnia wodna 2 9 
obszar zabudowy 3 13 
pozostałe 5 22 
Razem:  472 
                                    Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
                  

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe
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Gmina: Klenov 
 
Obszar administracyjny gminy Klenov styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Miklušovce, Kvačany, Žipov, Hrabkov i Margecany i znajduje się w południowo-zachodniej 
części powiatu Preszów, a na południu sąsiaduje z powiatem Gelnica.  
 
Teren gminy Klenov ma charakter podgórski z wysokością od 479 m n.p.m. na 
południowym wschodzie przy cieku wodnym Sopotnica do 1 028 m n.p.m. w zachodniej 
części w okolicach góry Roháčka na grzbiecie pasma Czarna Góra. Na terenie gminy 
swoje źródła mają dwa potoki Sopotnica i Bystrá, które są lewymi dopływami rzeki Hornad 
na terenie znajdującym się poza granicami powiatu Preszów. Obszar gminy znajduje się 
w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia z równinnej przechodzi w 
średnio pofałdowaną i pagórkowatą o charakterze podgórskim.  
Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów w granicach 
administracyjnych gminy Klenov w związku z jej położeniem widać wyraźny udział 
elementów krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną. Na tym terenie 
przeważnie występuje krajobraz leśny, z drugiej zaś strony krajobraz w połowie naturalny 
z równomierną reprezentacją trwałych terenów trawiastych, miejscami koszonych, 
przeplatanych gruntami ornymi. Struktury te wypełniają środkową dolinę, przyległe zbocza 
i wyrównane długie przełęcze należące do podzielonego pasma Sedlickej brázdy.  
Specyfiką tego obszaru jest półokrągłe uporządkowanie i naprzemienność elementów 
krajobrazu od górujących miejsc po dolinę potoku Sopotnica, co z punktu widzenia 
krajobrazu możemy opisać jako symetrycznie i ekologicznie wyważony krajobraz. 
 
W granicach administracyjnych gminy Klenov, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia %     ha 

grunty orne 13    203 
łąki i pastwiska 14    217 
ogrody, sady owocowe   2      28 
lasy 66 1 017 
powierzchnia wodna   1      10 
obszar zabudowy   2      35 
pozostałe   2      27 
Razem:  1 537 
                                    Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Kvačany 
 
Obszar administracyjny gminy Kvačany styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Sedlice, Bajerov, Žipov, Klenov i Miklušovce i znajduje się w południowo-zachodniej 
części powiatu Preszów.   
 
Omawiany teren jest owalnego kształtu  z dłuższą osią w kierunku wschód – zachód o 
długości około 3,1  km, maksymalna szerokość w kierunku północ – południe to około  2,6 
km. Teren gminy Kvačany ma charakter podgórski z wysokością od 365 do 617 m n.p.m. 
Środek miejscowości przy kościele znajduje się na wysokości 390 m n.p.m. Przez teren 
gminy przepływa Kvačiansky potok, który wpada do rzeki Svinka i na terenie gminy  
Rokycany jej prawym dopływem. Obszar gminy znajduje się w północnej części 
Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia jest średnio pofałdowana i pagórkowata o 
charakterze podgórskim. Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i 
wykorzystania gruntów udział elementów krajobrazu gwarantujących równowagę 
ekologiczną jest reprezentowany odpowiednio, a z punktu widzenia wielkości obszaru, 
także w odpowiednim stosunku i równomiernie rozłożony. Obszar składa się z mozaiki 
krajobrazu leśnego i półnaturalnego reprezentowanego przede wszystkim przez grunty 
trwale pokryte trawą wykorzystywaną do koszenia.  
 
W granicach administracyjnych gminy Kvačany, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne   6   33 
łąki i pastwiska 39 201 
ogrody, sady owocowe   3   17 
lasy 46 233 
powierzchnia wodna   1    5 
obszar zabudowy   3   15 
pozostałe   1    8 
Razem:  512 
                                     Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Ľubovec 
 
Obszar administracyjny gminy Ľubovec styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Ličartovce, Radatice, Suchá Dolina na terenie powiatu Preszów i obszarami 
administracyjnymi gminy Veľká Lodina i Obišovce na terenie powiatu Koszyce – okolice. 
Gmina znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu Preszów.   
 
Teren gminy Ľubovec ma charakter podgórski z wysokością od 274 m n.p.m. na 
wschodzie opisywanego terenu przy cieku wodnym Svinka do 687 m n.p.m. w części 
północno-wschodniej w okolicy szczytu Tlstá na grzbiecie pasma Czarna Góra. Centrum 
miejscowości przy kościele znajduje się na wysokości 326 m n.p.m. W pobliżu wschodniej 
i południowej granicy gminy płynie rzeka Svinka, która jest lewym dopływem rzeki Hornad, 
a południowo-zachodnią granicę gminy wyznacza potok Sopotnica. Przez teren gminy 
przepływa też potok Ľubovec a niekoľko i kilka nienazwanych cieków.   Obszar gminy 
znajduje się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia jest średnio 
pofałdowana i pagórkowata o charakterze podgórskim.  
Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów opisywanego 
terenu Ľubovec – Ruské Pekľany, uwzględniając wielkość terenu, widać wyraźny udział 
elementów krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną. Jeśli chodzi o 
rozmieszczenie, jest nierównomiernie. Obszary leśne zajmują więcej niż połowę obszaru 
gminy, ale są skupione w jego południowej części, mniej jest w części zachodniej. Na 
północy przeważa krajobraz rolniczy z większą ilością gruntów ornych niż trwale pokrytych 
trawą wykorzystywanych jako pastwiska. 
 
W granicach administracyjnych gminy Ľubovec, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 20 315 
łąki i pastwiska 14 221 
ogrody, sady owocowe  1   20 
lasy 59 909 
powierzchnia wodna  1   11 
obszar zabudowy  3   44 
pozostałe  2   27 
Razem:                   1 547 

                                          Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Miklušovce 
 
Obszar administracyjny gminy Miklušovce styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Sedlice, Kvačany, Klenov w powiecie Preszów i obszarami administracyjnymi gminy 
Margecany w powiecie Gelnica oraz Malá Lodina w powiecie Koszyce okolice. Gmina 
znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu Preszów. 
   
Teren gminy Miklušovce ma charakter podgórski z wysokością od 445 m n.p.m. na 
południowym wschodzie obszaru przy potoku Sopotnica do 771 m n.p.m. w południowo-
zachodniej części przy szczycie Bystrá na północnym grzbiecie pasma Czarnej Góry. 
Centrum miejscowości przy kościele znajduje się na wysokości 481 m n.p.m. Przez teren 
gminy przepływa potok Sopotnica, który wpada do rzeki Hornad poza obszarem powiatu 
Preszów. Gmina znajduje się w północnej części Kotliny Koszyckiej. Jego powierzchnia 
jest średnio pofałdowana i pagórkowata o charakterze podgórskim. Z punktu widzenia 
dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów na terenie gminy Miklušovce, 
uwzględniając jej wielkość, udział elementów krajobrazu gwarantujących równowagę 
ekologiczną jest stosunkowo dobry. Na tym terenie z jednej strony przeważają lasy, z 
drugiej strony – półnaturalny krajobraz z równomierną reprezentacją trwałych użytków 
zielonych (wykorzystywanych do koszenia) poprzeplatanych gruntami ornymi. Struktury te 
wypełniają środkową dolinę Sopotnicy, przyległe zbocza i równe, rozciągnięte przełęcze w 
północnej części terenu nazywanego  Sedlicką brázdą. Teren ten możemy 
scharakteryzować jako teren z zaburzoną równowagą ekologiczną. 
 
W granicach administracyjnych gminy Miklušovce, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków, znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę 
krajobrazu i wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 20 144 
łąki i pastwiska 24 172 
ogrody, sady owocowe   2   16 
lasy 49 353 
powierzchnia wodna   0    3 
obszar zabudowy   3   21 
pozostałe   2   15 
Razem:  722 
                                      Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Ovčie 
 
Obszar administracyjny gminy Ovčie styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Víťaz, Chminianske Jakubovany, Hrabkov, na granicy województwa koszyckiego – z 
Kluknavą i znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Ovčie ma charakter podgórski z wysokością od 440 do 685 m n.p.m. Ovčie 
znajduje się na południowych obrzeżach Wyżyny Szaryskiej, w miejscu przejścia w 
masyw Czarnej Góry. Ma zróżnicowaną równinną powierzchnię gruntów odlesionych na 
potrzeby rolnictwa. Zbocza są mocno porysowane przez szczeliny erozyjne, tereny na 
południe miejscowości są podmokłe. Na tym obszarze grunty rolnicze reprezentowane 
przez użytki zielone wykorzystywane jako pastwiska przeplatają się z gruntami leśnymi. 
  
W granicach administracyjnych gminy Ovčie, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 46 144 
łąki i pastwiska 35 109 
ogrody, sady owocowe 6 18 
lasy 0 1 
powierzchnia wodna 0 1 
obszar zabudowy 7 23 
pozostałe 6 19 
Razem:  315 
                               Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
 
                 

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe
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Gmina: Radatice 
 
Obszar administracyjny gminy Radatice styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Ľubovec, Janov, Bzenov, Sedlice, Suchá 
Dolina i miasto Preszów. Znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Radatice ma charakter podgórski z wysokością od 269 do 500 m n.p.m. 
Teren gminy rozpościera się w obszarze Wyżyny Szaryskiej, na którego rzeźbę miał 
wpływ potok Svinka wraz ze swoimi licznymi dopływami. Znajduje się tu sieć głębokich 
dolin ze zboczami pochylonymi do 25°, ale także teren bardziej równinny. Z punktu 
widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział elementów 
krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony równomiernie. Z 
punktu widzenia reprezentacji elementów przyrodniczych i ich istotności dla zachowania 
równowagi ekologicznej  obszaru ważne są tereny leśne zajmujące prawie połowę 
powierzchni całego obszaru. Na obszarze gminy równomiernie przeplatają się grunty 
rolne reprezentowane przez trwałe użytki zielone wykorzystywane do wypasu zwierząt 
oraz grunty leśne.  
 
W granicach administracyjnych gminy Radatice, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 26 492 
łąki i pastwiska 18 351 
ogrody, sady owocowe 2 29 
lasy 47 908 
powierzchnia wodna 1 26 
obszar zabudowy 3 53 
pozostałe 4 69 
Razem:  1928 
                                         Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Rokycany 
  
Obszar administracyjny gminy Rokycany styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Bzenov, Šarišské Lužianky, Brežany, Bajerov i Janov i znajduje się w południowo-
zachodniej części powiatu Preszów.   
 
Teren gminy Rokycany jest średnio pofałdowany i pagórkowaty o charakterze 
podgórskim, częściowo odlesiony, rozpościera się na wysokościach od 297 do 497 m 
n.p.m. Środek miejscowości przy kościele znajduje się na wysokości 327 m n.p.m. Gmina 
leży w dolinie rzeki Svinka, a przy południowej granicy obszaru gminy przepływa  Hlboký 
potok, który wpada do rzeki Svinka. Kataster obce je w północnej części Košickej kotliny. 
Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów udział 
elementów krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną jest rozłożony 
równomiernie. Z punktu widzenia reprezentacji elementów przyrodniczych i ich istotności 
dla zachowania równowagi ekologicznej terenu gminy Rokycany udział elementów 
krajobrazu gwarantujących równowagę ekologiczną jest znaczny. Na obszarze gminy 
równomiernie przeplatają się grunty rolne reprezentowane przez trwałe użytki zielone 
wykorzystywane do wypasu zwierząt oraz grunty leśne. 
 
W granicach administracyjnych gminy Rokycany, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków, znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę 
krajobrazu i wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 25 146 
łąki i pastwiska 24 141 
ogrody, sady owocowe  2    9 
lasy 38 221 
powierzchnia wodna  5  27 
obszar zabudowy  5  28 
pozostałe  1   7 
Razem:  579 
                                     Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Sedlice 
 
Obszar administracyjny gminy Sedlice styka się z obszarami administracyjnymi gmin 
Suchá Dolina, Janov, Bajerov, Kvačany, Miklušovce na terenie powiatu Preszów oraz z 
obszarem gminy Malá Lodina w powiecie Koszyce okolice. Gmina znajduje się w 
południowo-zachodniej części powiatu Preszów.   
 
Teren gminy Sedlice ma charakter podgórski z wysokością od 372 do 681 m n.p.m. Przez 
teren gminy przepływa potok Sopotnica wraz ze swoimi lewymi dopływami. Potok 
Sopotnica jest lewym dopływem rzeki Hornad już poza granicami powiatu Preszów.  
Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów na terenie 
gminy Sedlice, uwzględniając jej wielkość, udział elementów krajobrazu gwarantujących 
równowagę ekologiczną jest mniejszy. Na tym terenie z jednej strony przeważają lasy 
(część południowa), z drugiej strony – półnaturalny krajobraz z rzadziej reprezentowany 
przez trwałe użytki zielone (wykorzystywanych do koszenia) poprzeplatanych gruntami 
ornymi. Struktury te zapełniają zbocza kotła oraz wyrównane rozciągnięte jary na całym 
obwodzie oraz w środku terenu gminy znajdującego się na obszarze zróżnicowanej  
Sedlickej brázdy. Teren ten możemy scharakteryzować jako teren z zaburzoną 
równowagą ekologiczną. 
 
W granicach administracyjnych gminy Sedlice, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 27 419 
łąki i pastwiska 19 294 
ogrody, sady owocowe  2   27 
lasy 43 676 
powierzchnia wodna   1   13 
obszar zabudowy   4   59 
pozostałe   4   69 
Razem:                   1 557 
                                    Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Gmina: Suchá Dolina 
 
Obszar administracyjny gminy Suchá Dolina styka się z obszarami administracyjnymi 
gminy Ľubovec, Janov, Sedlice w powiecie Preszów oraz obszarem gminy Malá Lodina w 
powiecie Koszyce okolice i znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu 
Preszów.   
 
Teren gminy Suchá Dolina ma charakter podgórski z wysokością od 372 do 681 m n.p.m. 
Przez środek terenu gminy przepływa potok bez nazwy, który jest prawym dopływem 
potoku Sopotnica, ten zaś jest lewym dopływem rzeki Hornad, ale już poza granicami 
powiatu Preszów. Obszar gminy znajduje się w północnej części Koszyckiej Kotliny. Jego 
powierzchnia jest średnio pofałdowana i pagórkowata o charakterze podgórskim. 
Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i wykorzystania gruntów na terenie 
gminy Suchá dolina, uwzględniając jej wielkość, udział elementów krajobrazu 
gwarantujących równowagę ekologiczną jest stosunkowo dobry. Na tym terenie z jednej 
strony przeważają lasy (część południowa i północna), z drugiej strony – półnaturalny 
krajobraz z równomierną reprezentacją trwałych użytków zielonych (wykorzystywanych do 
koszenia) poprzeplatanych gruntami ornymi w środku obszaru gminy. Struktury te 
zapełniają zbocza środkowej doliny oraz równe, rozciągnięte jary na obwodzie całej gminy 
oraz wewnątrz jej obszaru na terenie zróżnicowanej Sedlickej brázdy. Teren ten możemy 
scharakteryzować jako teren z zaburzoną równowagą ekologiczną. 
 
W granicach administracyjnych gminy Suchá Dolina, zgodnie z ewidencją gruntów 
i budynków, znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę 
krajobrazu i wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 30 182 
łąki i pastwiska 24 148 
ogrody, sady owocowe  2   11 
lasy 38 236 
powierzchnia wodna  0    2 
obszar zabudowy  3   19 
pozostałe  2   15 
Razem:  612 
                                                Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki 
Słowackiej 
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Gmina: Víťaz 
Obszar administracyjny gminy Víťaz styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Ovčie, Chminianske Jakubovany, Široké, Dúbrava, Vojkovce, Hrišovce, Richnava 
i Kluknava. Znajduje się w południowo-zachodniej części powiatu Preszów.  
 
Teren gminy Víťaz ma charakter podgórski z wysokością od 440 do 1041 m n.p.m. 
Obszar gminy znajduje się w większej części na Wyżynie Szaryskiej, a od zachodu 
rozciąga się do Braniska. Jego powierzchnia jest średnio pofałdowana i pagórkowata o 
charakterze podgórskim. Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i 
wykorzystania gruntów udział elementów krajobrazu gwarantujących równowagę 
ekologiczną jest rozłożony równomiernie. Z punktu widzenia reprezentacji elementów 
przyrodniczych i ich istotności dla zachowania równowagi ekologicznej  obszaru ważne są 
tereny leśne zajmujące prawie połowę powierzchni całego obszaru. Na obszarze gminy 
równomiernie przeplatają się grunty rolne reprezentowane przez trwałe użytki zielone 
wykorzystywane do wypasu zwierząt oraz grunty leśne. 
 
W granicach administracyjnych gminy Víťaz, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 27 529 
łąki i pastwiska 29 566 
ogrody, sady owocowe 2 30 
lasy 36 686 
powierzchnia wodna 2 36 
obszar zabudowy 3 64 
pozostałe 1 19 
Razem:  1930 
                                    Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
                

Grunty orne
Łąki i pastwiska
Ogrody, sady owocowe
Lasy
Powierzchnia wodna
Obszar zabudowy
Pozostałe

 
 



 
 
 

 21 

Gmina: Žipov 
 
Obszar administracyjny gminy Žipov styka się z obszarami administracyjnymi gminy 
Bajerov, Ondrašovce, Križovany, Hrabkov, Klenov i Kvačany i znajduje się w południowo-
zachodniej części powiatu Preszów.  
  
Teren gminy Žipov ma charakter podgórski z wysokością od 345 do 668 m n.p.m. 
Stredom katastra obce preteká Kanovský potok, ktorý vteká do Kvačianskeho potoka a 
potom do rieky Svinka jako jej pravý prítok. Obszar gminy znajduje się w północnej części 
Koszyckiej Kotliny. Jego powierzchnia jest średnio pofałdowana i pagórkowata o 
charakterze podgórskim. Z punktu widzenia dzisiejszej struktury krajobrazu i 
wykorzystania gruntów udział elementów krajobrazu gwarantujących równowagę 
ekologiczną w gminie Žipov  jest stosunkowo dobry. Z punktu widzenia reprezentacji 
elementów przyrodniczych i ich istotności dla zachowania równowagi ekologicznej  
obszaru ważne są tereny leśne zajmujące ponad jedną trzecią powierzchni całego 
obszaru. Elementy krajobrazu na terenie gminy są rozmieszczone nierównomiernie. Na 
zachodzie i wschodzie gminy dominuje krajobraz leśny, pozostałe tereny w środku 
obszaru są zdominowane przez tereny rolnicze z przewagą gruntów ornych.  
 
W granicach administracyjnych gminy Žipov, zgodnie z ewidencją gruntów i budynków, 
znajdują się następujące rodzaje gruntów, które tworzą dzisiejszą strukturę krajobrazu i 
wykorzystania terenu:   
Powierzchnia % ha 

grunty orne 34 256 
łąki i pastwiska 21 157 
ogrody, sady owocowe  2   14 
lasy 36 273 
powierzchnia wodna  2   13 
obszar zabudowy  2   12 
pozostałe  5   39 
Razem:  764 

                                    Źródło:  Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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3.    Struktura demograficzna gmin mikroregionu  
 

Podczas opracowywania niniejszego dokumentu oficjalnie zostały podane do wiadomości 
tylko częściowe wyniki dla poszczególnych gmin Spisu powszechnego ludności i 
mieszkań realizowanego w 2011 roku, z tego też powodu dane o mieszkańcach 
analizowano na podstawie wyników spisu powszechnego z roku 2011  oraz informacji 
uzyskanych z urzędów gmin.  
  
Zestawienie danych uwzględniające podział administracyjny badanego obszaru 

                                                                                                          Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej 
 

Nazwa terytoriów Liczba 
gmin 

Wielkość 
obszaru w 

km2  

Liczba 
mieszkańców   

Gęstość 
zaludnienia 
mieszk./km2 

Liczba 
miejscowości 

z prawami 
miejskimi 

Stowarzyszenie 
mikroregionu  „Czarna Góra” 15 137,88 8 397 61 0 

Powiat: Preszów 91 933,70 169 423 181 2 

Województwo:  preszowskie 666 8 973,90 814 527 90 23 

Republika Słowacka 2 891 49 036,40 5 397 036 110 138 
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Gmina: Bajerov 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

Liczba 
mieszkańców 319 250 217 252 375 487 435 433 446 448 
                                            Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny 
miał tendencję spadkową. Od roku 1910 do roku 1970 liczba mieszkańców znów rosła, 
zaś w 1991 roku spadła.  Od roku 1991 do 2011 roku widzimy średni wzrost liczby 
mieszkańców.   
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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48 227 221 79 159 153 23 34 17,6 69,7 12,7 
                         Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Bajerov 
mieszkało na stałe 448 mieszkańców,  227 mężczyzn i 221 kobiet, w tym 17,6%   w wieku 
przedprodukcyjnym, 69,7% w wieku produkcyjnym i 12,7 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 447  mieszkańców, w tym  226  mężczyzn i 221  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

447 226 221 49,4 220 120 100 49,2 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 220 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 120 mężczyzn i 100 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
49,2%. 
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Gmina: Brežany 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 147 157 141 180 233 246 177 165 159 156 

                                                Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję raczej spadkową. Od roku 1910 liczba mieszkańców stale rosła aż 
do 1970 roku, a od tego momentu ma stałą tendencję spadkową. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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156 83 73 19 57 44 16 20 12,2 64,7 23,1 
                              Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Brežany 
mieszka na stałe 156 mieszkańców,  83 mężczyzn i 73 kobiet, w tym 12,2 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 64,7 % w wieku produkcyjnym i 23,1 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 160 mieszkańców, w tym  77  mężczyzn i 83  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

160 77 83 51,9 60 30 30 37,5 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 60 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 30 mężczyzn i 30 kobiet. Udział mieszkańców aktywnych 
ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 37,5 %. 
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Gmina: Bzenov 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 221 240 304 253 292 384 557 728 736 754 

                                          Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję rosnącą, potem do roku 1930 liczba mieszkańców trochę spadła, 
zaś od tego roku znów zaczęła mieć tendencję rosnącą.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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razem mężc
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754 372 382 140 278 277 23 36 18,6 73,6 7,8 
                              Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Bzenov 
mieszka na stałe 754 mieszkańców,  372 mężczyzn i 382 kobiet, w tym 18,6 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 73,6 % w wieku produkcyjnym i 7,8 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 736  mieszkańców, w tym  374  mężczyzn i 362  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

736 374 362 49,2 457 239 218 62,1 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 457 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 239 mężczyzn i 218 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
62,1%. 
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Gmina: Janov 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 200 159 185 191 421 369 318 277 288 302 

                                             Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1890 rozwój demograficzny 
miał tendencję spadkową. Od roku 1930 liczba mieszkańców znacznie rosła aż do 1948 
roku, a od tego czasu ma tendencję spadkową do 2001 roku, od którego notujemy 
niewielki wzrost liczby mieszkańców.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
% 

razem mężc
zyźni 

 

kobie
ty 
 

0 - 14 
mężcz
yźni 

15 - 64 

kobiet
y 

15 - 64 

męż
czyź

ni 
65+ 

kobi
ety 
65+ 

przedprodukc
yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

302 147 155 51 110 98 10 33 16,9 68,9 14,2 
                              Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Janov 
mieszka na stałe 302 mieszkańców,  147 mężczyzn i 155 kobiet, w tym 16,9 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 68,9 % w wieku produkcyjnym i 14,2 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 298  mieszkańców, w tym  148  mężczyzn i 150  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

298 148 150 50,3 178 101 77 59,7 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 178 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 101 mężczyzn i 77 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
59,7%. 
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Gmina: Klenov 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 502 459 455 500 557 561 279 215 211 217 

                                          Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję spadkową, a od roku 1930 aż do roku 1970 tendencję średniego 
wzrostu. W 1991 roku zanotowano gwałtowny spadek liczby mieszkańców z tendencją 
spadkową aż do 2001 roku. W okresie od 2001 do 2011 roku liczba mieszkańców jest 
stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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217 112 105 26 76 64 18 33 12,0 64,5 23,5 
                    Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Klenov 
mieszka na stałe 217 mieszkańców,  112 mężczyzn i 105 kobiet, w tym 12,0 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 64,5 % w wieku produkcyjnym i 23,5 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 218  mieszkańców, w tym  113  mężczyzn i 105  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

218 113 105 48,2 65 45 20 29,8 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 65 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 45 mężczyzn i 20 kobiet. Udział mieszkańców aktywnych 
ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 29,8%. 
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Gmina: Kvačany 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 222 197 281 298 351 352 249 241 257 271 

                                         Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał na początku spadkową, a potem stale rosnącą tendencję aż do 1970 roku. Od 
roku 1970 do roku 1991 liczba mieszkańców znacznie spadła. Od roku 2001 do dziś 
obserwujemy niewielką tendencję rosnącą.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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271 139 132 51 104 89 12 15 18,9 71,2 9,9 
               Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Kvačany 
mieszka na stałe 271 mieszkańców,  139 mężczyzn i 132 kobiety, w tym 18,9 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 71,2 % w wieku produkcyjnym i 9,9 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 277  mieszkańców, w tym  140  mężczyzn i 137  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

277 140 137 49,5 104 63 41 37,6 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 104 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 63 mężczyzn i 41 kobiet. Udział mieszkańców aktywnych 
ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 37,6 %. 
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Gmina: Ľubovec 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 258 216 298 312 382 680 518 499 517 508 

                                    Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1890 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję spadkową a potem stale rosnącą, na początku powolną, a w latach 
1948 – 1970 bardzo gwałtowną. Po 1970 roku obserwujemy spadek liczby ludności do 
1991 roku. Od tego momentu po dziś liczba mieszkańców jest w miarę stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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przedprodukc
yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

508 257 251 64 190 166 30 58 12,6 70,1 17,3 
                      Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Ľubovec 
mieszka na stałe 508 mieszkańców,  257 mężczyzn i 251 kobiet, w tym 12,6 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 70,1 % w wieku produkcyjnym i 17,3 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 506  mieszkańców, w tym  212  mężczyzn i 294  kobiety. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

506 212 294 58,1 267 124 143 52,8 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 267 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 124 mężczyzn i 143 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
52,8%. 
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Gmina: Miklušovce 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 474 437 354 395 382 497 333 331 322 314 

                                      Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny 
miał tendencję spadkową. Od roku 1948 do roku 1970 liczba mieszkańców rosła, a na  
przestrzeni lat 1970 - 1991 gwałtownie spadła. Od tego czasu liczba mieszkańców jest w 
miarę stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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razem mężc
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

314 151 163 38 114 102 20 40 12,1 68,8 19,1 
               Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Miklušovce 
mieszka na stałe 314 mieszkańców,  151 mężczyzn i 163 kobiety, w tym 12,1 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 68,8 % w wieku produkcyjnym i 19,1 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 314  mieszkańców, w tym  155  mężczyzn i 159  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

314 155 159 50,6 139 87 52 44,3 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 139 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 87 mężczyzn i 52 kobiety. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
44,3%. 
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Gmina: Ovčie 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 265 278 276 333 396 620 619 671 681 673 

                                        Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1970 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję rosnącą. Od roku 1970 do roku 2001 liczba mieszkańców trochę 
rosła i od tego czasu jest liczba mieszkańców w miarę stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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razem mężc
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

673 335 338 116 251 228 28 50 17,2 71,2 11,6 
             Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Ovčie 
mieszka na stałe 673 mieszkańców,  335 mężczyzn i 338 kobiet, w tym 17,2 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 71,2 % w wieku produkcyjnym i 11,6 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 662  mieszkańców, w tym  328  mężczyzn i 334  kobiety. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

662 328  334 50,5 421 223 198 63,6 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 421 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 223 mężczyzn i 198 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 63,6 
%. 
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Gmina: Radatice 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 643 777 650 597 759 981 760 760 749 743 

                                        Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 rozwój demograficzny w gminie miał 
tendencję rosnącą do roku 1890. Od roku 1910 do roku 1930 liczba mieszkańców 
spadała, zaś potem zaczęła szybko rosnąć do 1970 roku. Po tym czasie obserwujemy 
tendencję spadkową do 2001 roku. Po tej dacie liczba mieszkańców jest w miarę stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

743 365 378 112 273 257 32 69 15,1 71,3 13,6 
                         Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Radatice 
mieszka na stałe 743 mieszkańców,  365 mężczyzn i 378 kobiet, w tym 15,1 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 71,3 % w wieku produkcyjnym i 13,6 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 739 mieszkańców, w tym  369  mężczyzn i 370 kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

739 369 370 50,1 350 186 164 47,4 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 350 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 186 mężczyzn i 164 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 47,4 
%. 
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Gmina: Rokycany 
 

Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 307 227 288 336 423 568 605 733 919 934 

                                         Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1890 rozwój demograficzny w 
gminie Rokycany miał najpierw tendencję spadkową, a potem stale rosnącą.  
 
 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
% 

razem mężc
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

934 447 487 308 284 301 14 27 33,0 62,6 4,4 
                          Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Rokycany 
mieszka na stałe 934 mieszkańców,  447 mężczyzn i 487 kobiet, w tym 33 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 62,6 % w wieku produkcyjnym i 4,4 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 977 mieszkańców, w tym  391  mężczyzn i 586 kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

977 391 586 60,0 258 103 155 26,4 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 258 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 103 mężczyzn i 155 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 
26,4%. 
 



 
 
 

 34 

Gmina: Sedlice 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 670 637 624 692 816 1 529 1 053 1032 1027 1048 

                                      Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny 
miał tendencję spadkową a potom stale rosnącą tendencję do roku 1970, kiedy liczba 
mieszkańców gwałtownie wzrosła. Od tego roku  liczba mieszkańców spadała do 1991 
roku i od tego czasu pozostaje na w miarę stałym poziomie.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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przedprodukc
yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

1048 518 530 183 376 349 51 89 17,5 69,2 13,3 
                 Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Sedlice 
mieszka na stałe 1048 mieszkańców,  518 mężczyzn i 530 kobiet, w tym 17,5 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 69,2 % w wieku produkcyjnym i 13,3 % w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 1010  mieszkańców, w tym  502  mężczyzn i 508  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

1010 502 508 50,3 586 313 273 58,0 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 586 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 313 mężczyzn i 273 kobiet. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 58 
%. 
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Gmina: Suchá Dolina            
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 670 637 624 692 331 0* 254 202 192 193 

                                                  Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
Uwaga:  *Gmina od roku 1965 do roku 1990 była częścią gminy Sedlice 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję raczej spadkową. W roku 1930 liczba mieszkańców nieznacznie 
wzrosła, a potem stale gwałtownie spadała. Gmina od roku 1965 do roku 1990 była 
częścią gminy Sedlice. W 2001 roku notujemy nieznaczny spadek liczby mieszkańców. 
Od tego roku liczba mieszkańców jest w miarę stała. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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zyźni 
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

193 92 101 23 66 63 15 26 12,0 66,8 21,2 
                         Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Suchá 
Dolina mieszka na stałe 193 mieszkańców,  92 mężczyzn i 101 kobiet, w tym 12 % w 
wieku przedprodukcyjnym, 66,8 % w wieku produkcyjnym i 21,2 % w wieku 
poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 191  mieszkańców, w tym  95  mężczyzn i 96  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

191 95 96 50,3 114 62 52 59,7 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 114 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 62 mężczyzn i 52 kobiety. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 59,7 
%. 
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Gmina: Víťaz 
 

Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

liczba  
mieszkańców 807 767 747 852 1011 1458 1686 1854 1994 2000 

                                   Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1910 rozwój demograficzny w 
gminie miał tendencję raczej spadkową. Od 1930 roku liczba mieszkańców stale rośnie.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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yjnym produkcyjnym poprodukcyjnym 

2000 988 1012 424 676 675 101 124 21,2 67,6 11,2 
                              Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Víťaz 
mieszka na stałe 2000 mieszkańców,  988 mężczyzn i 1012 kobiet, w tym 21,2 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 67,6 % w wieku produkcyjnym i 11,2% w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 2005  mieszkańców, w tym  991  mężczyzn i 1014  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

2005 991 1014 50,6 1229 625 604 61,3 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 1229 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 625 mężczyzn i 604 kobiety. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 61,3 
%. 
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Gmina: Žipov 
 
Zmiany liczby mieszkańców na przestrzeni lat:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 

Liczba 
mieszkańców 341 306 328 383 392 492 281 256 270 281 

                                       Źródło: Katalogi Słowackiej Agencji Środowiska i Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej 
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Od początku uwzględnionego okresu, od roku 1869 do roku 1890 rozwój demograficzny 
miał tendencję spadkową, a potem aż do roku 1970 stale rosnącą. W roku 1991 
odnotowano wyraźny spadek liczby mieszkańców aż do 2001 roku. Od tego roku liczba 
mieszkańców jest w miarę stała.  
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według wieku: 

              Mieszkańcy ze stałym pobytem 
                            w wieku 

Udział mieszkańców ze stałym pobytem w wieku 
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281 144 137 55 110 83 8 25 19,6 68,7 11,7 
                            Źródło: Wyniki Spisu powszechnego ludności i mieszkań 2011, Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej  
 
Zgodnie ze Spisem powszechnym ludności i mieszkań z 2011 roku w gminie Žipov 
mieszkało na stałe 281 mieszkańców,  144 mężczyzn i 137 kobiet, w tym 19,6 % w wieku 
przedprodukcyjnym, 68,7 % w wieku produkcyjnym i 11,7% w wieku poprodukcyjnym. 
Obecnie w gminie mieszka 284  mieszkańców, w tym  149  mężczyzn i 135  kobiet. 
 
Mieszkańcy ze stałym pobytem według aktywności ekonomicznej:  

 Mieszkańcy ze stałym 
pobytem Mieszkańcy aktywni ekonomicznie 

razem mężczy
źni 

kobiet
y 

 
udział kobiet wśród 
mieszkańców ze 
stałym pobytem % razem mężczy

źni kobiety 

Udział 
mieszkańców 
aktywnych 
ekonomicznie 
wśród wszystkich 
mieszkańców  ze 
stałym pobytem % 

284 149 135 47,5 122 70 52 43,0 
 
Według danych przekazanych przez urząd gminy w gminie było 122 mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie, w tym 70 mężczyzn i 52 kobiety. Udział mieszkańców 
aktywnych ekonomicznie wśród wszystkich mieszkańców ze stałym pobytem wynosi 43 
%. 
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Przewidywany wzrost liczby mieszkańców 
 

Gmina 2015 2020 2025 
 

2035 
 

Bajerov 465 477 489 524 
Brežany 162 168 175 182 
Bzenov 802 842 884 1005 
Janov 314 326 339 353 
Klenov 216 222 227 243 
Kvačany 258 265 272 292 
Ľubovec 532 545 559 599 
Miklušovce 378 397 417 474 
Ovčie 690 717 746 776 
Radatice 779 810 834 867 
Rokycany 1071 1232 1417 1902 
Sedlice 1097 1124 1152 1234 
Suchá Dolina 207 212 217 232 
Víťaz 2060 2287 2400 2664 
Žipov 261 267 274 294 

 
W przypadku prognozy rozwoju liczby mieszkańców za punkt wyjścia wybrano 
dotychczasowe ogólne przemieszczanie się mieszkańców oraz funkcję eksponencjalną, 
która czerpie z uwag teoretycznych o stabilnej populacji.  
Na rozwój liczby mieszkańców w przyszłości będą wpływać następujące czynniki: 
• podstawy stabilności ekonomicznej, 
• zwiększanie przyciągania ekonomicznego centrum województwa,  
• dogodne położenie do zamieszkania w związku z dostępem do wyższych usług,   
• dostępny teren do rekreacji,  
• łatwy dostęp do głównych węzłów komunikacyjnych. 
Po uwzględnieniu wymienionych czynników w prognozie rozwoju liczby mieszkańców 
należy także uwzględnić powiększenie obszarów mieszkaniowych oraz na umieszczenie 
odpowiedniej infrastruktury publicznej oraz innych terenów spełniających funkcje 
związane z rozwojem miejscowości, przy czym należy też uwzględnić dostępność 
infrastruktury w Preszowie. 
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4.  Infrastruktura publiczna, społeczna, kulturalna i sportowa gmin 
mikroregionu 
 
 
Gmina: Bajerov 
 
Szkolnictwo 
Gmina Bajerov prowadzi przedszkole z jedną grupą dla maksymalnie 25 dzieci, w którym 
obecnie uczy się 20 dzieci. Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce szkolnej.   
W miejscowości znajduje się w pełni zorganizowana szkoła podstawowa od 1. do 9. klasy, 
do której w tym roku chodzi 180 uczniów. Do szkoły tej chodzą też dzieci podlegające 
obowiązkowi szkolnemu z pobliskich miejscowości. Posiłki dla dzieci oferuje się w 
stołówce szkolnej. Obecnie przygotowany jest projekt budowy sali gimnastycznej na 
terenie szkoły, remont stołówki szkolnej oraz budowa przedszkola.  
 
Kultura i oświata 
O życie społeczno-kulturalne w gminie prócz pracowników urzędu gminy dba także 
kobiecy i męski chór Pukavica, który ćwiczy w pomieszczeniach domu kultury. Czasami 
amatorzy – ochotnicy wystawiają przedstawienia teatralne. W miejscowości regularnie 
odbywa się impreza ludowa Bajerovské - orolské slávnosti. Gmina prowadzi swoją 
kronikę.  
Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Bajerovie, ale należą do 
niej też miejscowości Brežany, Kvačany, Rokycany i Žipov. W centralnej części 
miejscowości znajduje się kościół św. Michała ze 105 miejscami do siedzenia.  
Miejsca przeznaczone do większych zgromadzeń mieszkańców w miejscowości Bajerov 
obecnie znajdują się w sali domu kultury oraz na boisku do piłki nożnej. Małe place są też 
przed domem kultury i kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
W południowo-zachodniej części miejscowości znajduje się boisko do piłki nożnej. Do 
uprawiania sportu dorośli korzystają też z terenów położonych na południe od terenu 
szkolnego do tenisa, z wieczornym oświetleniem, które zimą adoptuje się na lodowisko.   
Boisko do piłki ręcznej znajduje się na terenie szkoły podstawowej. Dzieci korzystają z 
terenów w ogrodzie przedszkola. 
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenove. Na terenie 
gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Sedlicach.  
 
Opieka społeczna 
Gmina Bajerov nie ma klubu emerytów. W ramach opieki społecznej dla emerytów i 
rencistów oferowane jest wyżywienie.  
 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajdują się dwa sklepy sprzedaży detalicznej. Jeden sklep spożywczo-
przemysłowy z całkowitą powierzchnią sprzedaży 20 m2 znajduje się w budynku domu 
towarowego Jednota, w centralnej części miejscowości, zaś drugi sklep spożywczo-
przemysłowy znajduje się naprzeciwko na terenie domu rodzinnego.  
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Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego żywienie zbiorowe. W miejscowości 
znajduje się jedna gospoda „Pod vŕbou“ o powierzchni usługową około 80 m2 w budynku 
domu towarowego Jednota w centrum miejscowości. Obiekt ten nie oferuje żywienia 
zbiorowego.  
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe obecnie nie są oferowane na terenie gminy.  
 
Usługi nieprodukcyjne 
Na terenie gminy nie są oferowane żadne usługi nieprodukcyjne. Usługi pogrzebowe  
realizuje się na jednym cmentarzu w zabudowanej wschodniej części miejscowości o 
wymiarach około 1 200  m2. Gmina nie dysponuje domem pogrzebowym. W gminie nie 
ma innego cmentarza.   
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości nie oferuje się usług produkcyjnych i serwisowych. 
 
Administracja i zarządzanie 
W administracji państwowej w urzędzie gminy pracują dwaj pracownicy, którzy 
zapewniają działanie administracji gminnej. W gminie nie ma sali ślubów, ta znajduje się 
w miejscowości Bzenov. Na terenie gminy znajduje się poczta w osobnym budynku o 
powierzchni usługowej 100 m2. Wspólny urząd budowlany dla gminy Bajerov znajduje się 
w mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Ten zjaduje się w Preszowie. 
Gmina ma remizę strażacką, która znajduje się w dogodnym miejscu w budynku domu 
kultury i jest w dobrym stanie technicznym, z wystarczającym wyposażeniem strażackim 
w dobrym stanie. W gminie działa ochotnicza straż pożarna, która ma 31członków.  
 
 
Gmina: Brežany 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy nie ma ani przedszkola, ani szkoły podstawowej. Dzieci objęte 
obowiązkiem szkolnym uczęszczają do szkoły podstawowej w miejscowości Bajerov.  
 
Kultura i oświata 
Gmina ma osobny dom kultury, w którym znajduje się miejsce spotkań z powierzchnią 
około 300 m2 oraz biblioteka. Na terenie gminy znajduje się drewniany kościół 
grekokatolicki św. Łukasza Ewangelisty z 1727 roku, jedyny taki w powiecie Preszów, a 
także jedyny na całej Wyżynie Szaryskiej. Został włączony do narodowych zabytków 
kultury.   
 
Kultura fizyczna i sport 
W gminie znajduje się boisko do piłki nożnej, gdzie działa klub piłki nożnej. W budynku 
urzędu gminy jest siłownia. W gminie nie ma innych obiektów sportowych.  
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenovie. Na terenie 
gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Sedlicach.  
 



 
 
 

 41 

Opieka społeczna 
W gminie nie ma klubu emerytów i nie zapewnia się im opieki.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy nie ma żadnego sklepu spożywczego.  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego obiektu oferującego usługi gastronomiczne ani gospody.  
 
Usługi noclegowe 
W gminie nie ma obiektów oferujących noclegi.  
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe w gminie 
realizowane są na jednym cmentarzu z wielkością około 1 200 m2. W gminie nie ma domu 
pogrzebowego.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie usługi produkcyjne oraz serwisowe oferuje tylko jeden przedsiębiorca prywatny 
prowadzący warsztat samochodowy.  
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina posiada salę ślubów, ale 
urząd stanu cywilnego znajduje się w miejscowości Bajerov. Posterunek policji znajduje 
się w mieście powiatowym Preszów.  
Gmina ma remizę strażacką w osobnym budynku. Działa tu też ochotnicza straż pożarna, 
która ma 25 członków.  
 
 
Gmina: Bzenov 
 
Szkolnictwo 
W gminie prowadzone jest przedszkole z jedną grupą wiekową, które może przyjąć 
maksymalnie 25 dzieci, a teraz uczęszcza do niego 20 dzieci. Przedszkole znajduje się w 
budynku urzędu gminy i chodzą do niego dzieci z miejscowości Janov, a także z 
Preszowa. Wyżywienie zapewniane jest dzięki przedszkolnej stołówce. 
W gminie funkcjonuje w pełni zorganizowana dziewięcioklasowa szkoła podstawowa, do 
której w tym roku chodzi 72 uczniów. Ma salę gimnastyczną, warsztaty, kuchnię. Do tej 
szkoły uczęszczają też dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu z pobliskich 
miejscowości. Przy szkole podstawowej działa kółko zainteresowań. Posiłki dla dzieci 
oferuje się w stołówce szkolnej.  
Na terenie gminy nie ma innych instytucji edukacyjnych. Uczniowie szkół średnich uczą 
się w szkołach w siedzibie województwa lub innych miastach województwa.  
 
Kultura i oświata 
Na terenie gminy znajduje się dom kultury z salą wielofunkcyjną o powierzchni około 95 
m2 z 80 miejscami siedzącymi oraz sceną o powierzchni około 36 m2. Działalność klubowa 
jest rozwijana w klubie o powierzchni około 60 m2, m.in. działają tu emeryci. Częścią 
domu kultury jest biblioteka ze zbiorem około 500 książek.  
Gmina od roku 1945 prowadzi swoją kronikę. W organizacji życia społeczno-kulturalnego, 
prócz pracowników urzędu gminy, uczestniczy też chór kobiecy   Bzenovčanka, który 
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ćwiczy w pomieszczeniach biblioteki. Czasami miescowi amatorzy – ochotnicy wystawiają 
przedstawienie teatralne. Latem w gminie odbywają się Dni  Bzenova.  
Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z siedzibą w miejscowości Radatice, z 
kościołem św. Andrzeja Apostoła w centralnej części miejscowości z 200 miejscami 
siedzącymi. Pomieszczenia do większych spotkań mieszkańców w gminie Bzenov 
znajdują się obecnie w sali domu kultury. Mały plac jest przed domem kultury i przed 
kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
Do uprawiania sportu w gminie wykorzystuje się szkolną salę sportową do koszykówki i 
jeden kort tenisowy. Dzieci korzystają z terenów w ogrodzie przy przedszkolu i na 
dziedzińcu szkoły podstawowej.  
W miejscowości działa gminny klub sportowy tenisa stołowego. Gmina co roku organizuje 
bożonarodzeniowy turniej tenisa stołowego.  
 
Służba zdrowia 
W miejscowości w osobnym budynku znajduje się ośrodek zdrowia. Tu obecnie są 
utworzone miejsca pracy lekarza rodzinnego oraz dla dzieci i młodzieży. W budynku 
urzędu gminy znajdują się dwa gabinety stomatologiczne oraz higieny jamy ustnej. 
Mieszkańcy mogą korzystać z opieki medycznej w sąsiednich siedmiu gminach regionu.    
Na terenie gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Preszowie.  
 
Opieka społeczna 
W gminie Bzenov działa klub emerytów.  W dziedzinie opieki socjalnej, w ramach projektu 
„Inkluzja społeczna” gmina pomaga wszystkim seniorom i romskim współobywatelom w 
zaspojaniu ich potrzeb socjalnych. 
 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajdują się 4 sklepy spożywcze. Największy sklep spożywczo-
przemysłowy to COOP Jednota o powierzchni około 300 m2, która znajduje się w 
centralnej części miejscowości, drugi sklep spożywczy o powierzchni około 30 m2 oraz 
sklep drogeryjny i odzieżowy o powierzchni około 60 m2 znajduje się w budynku urzędu 
gminy. Jest też sklep metalowy oraz kwiaciarnia. 
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. Znajduje się tu 
jedna gospoda w centrum miejscowości, w budynku domu towarowego Jednota. Obiekt 
ten nie oferuje usług gastronomicznych.  
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe na terenie gminy oferuje się w budynku szkoły podstawowej, gdzie jest 
20 miejsc noclegowych. Usługi noclegowe w tym obiekcie są na poziomie domu turysty. 
W części południowo-zachodniej w dolinie potoku Hlbokiego znajdują się treny 
rekreacyjne z prywatnymi domkami letniskowymi oraz obiektami oryginalnej zabudowy 
używanymi do celów rekreacyjnych -  około 10 obiektów.  
 
Usługi nieprodukcyjne 
Na terenie gminy obecnie oferuje się usługi nieprodukcyjne wyłącznie w jednym zakładzie 
fryzjerskim Oáza, w budynku domu kultury.  
Usługi pogrzebowe są realizowane w gminie na jednym cmentarzu w zachodniej części 
miejscowości o powierzchni około 3 800 m2 oraz istniejącym domu pogrzebowym. 
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Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości usługi produkcyjne oferuje firma KOVO – Grejták – kowalstwo, na terenie 
byłego gospodarstwa rolnego, w części produkcyjnej i magazynowej, jeden zakład 
oponiarski oraz Horti s.r.o., zajmująca się produkcją kapusty. 
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina ma salę ślubów, która 
służy wszystkim miejscowościom podlegającym pod rejon urzędu stanu cywilnego. W 
budynku urzędu stanu cywilnego jest poczta z powierzchnią usługową 50 m2. Wspólny 
urząd budowlany dla gminy Bzenov znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie ma 
posterunku policji. Posterunek policji znajduje się w Preszowie. Gmina ma remizę 
strażacką, która znajduje się na dziedzińcu urzędu gminy. W gminie działa ochotnicza 
straż pożarna, która ma 30 członków. 
 
 
Gmina: Janov 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy, w budynku urzędu miasta znajduje się przedszkole, do którego obecnie 
uczęszcza około 10 dzieci. Żywienie dzieci oferowane jest w stołówce przedszkolnej. 
Gmina nie ma szkoły podstawowej. Dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu uczą się 
w sąsiednich gminach Bzenov, Radatice lub w Preszowie. 
Na terenie gminy nie ma innych instytucji edukacyjnych. Uczniowie szkół średnich uczą 
się w szkołach miasta wojewódzkiego lub innych miastach województwa. 
 
Kultura i oświata 
W miejscowości znajduje się dom kultury. W spólnym budynku urzędu gminy znajduje się 
pomieszczenie do spotkań o powierzchni około 130 m2  mogące pomieścić około 100 
ludzi. Gmina nie ma klubu emerytów. Na terenie gminy znajduje się kościół grekokatolicki 
św. Michała z około 100 miejscami oraz kaplica ewangelicka mogąca pomieścić około 100 
ludzi. W gminie znajduje się Galeria Pavla Šarišskiego, gdzie odbywały się sympozja.    
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej TJ Sokol o powierzchni około 6000 m2 z szatniami oraz 
zapleczem sanitarnym. Dorośli do uprawiania sportów korzystają z boiska do siatkówki 
o powierzchni około 500 m2 oraz boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną trawą 
o powierzchni około 650 m2. W południowo-zachodniej części gminy znajduje się wyciąg 
narciarski o długości około 450 m.  
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego ośrodka zdrowia.  
Opiekę zdrowotną zapewnia ośrodek w miejscowości Bzenov i w mieście powiatowym 
Preszów. W miejscowości nie ma apteki. Najbliższa znajduje się w Preszowie. W tym 
mieście powiatowym jest też stacja pogotowia ratunkowego. 
 
Opieka społeczna 
W miejscowości nie działa klub emerytów i nie zapewnia się usług opiekuńczych.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni około 
70 m2.  
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Usługi gastronomiczne 
W miejscowości nie ma żadnego obiektu oferujące usługi gastronomiczne ani gospody.  
Gmina uzyskała pozwolenie na budowę gminnego centrum kulturalnego, które zostanie 
usytuowane przy wyciągu narciarskim, gdzie z usług gastronomicznych będzie mogło 
naraz skorzystać około 50 gości. 
 
Usługi noclegowe 
W miejscowości obecnie nie ma żadnych obiektów oferujących usługi noclegowe. Gmina 
uzyskała pozwolenie na budowę gminnego centrum kulturalnego, które zostanie 
usytuowane przy wyciągu narciarskim, gdzie z usług noclegowych będzie mogło naraz 
skorzystać około 50 gości. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W miejscowości znajduje się jeden zakład fryzjerski.  
Usługi pogrzebowe w gminie realizowane są na jednym cmentarzu z wielkością około 
4 000 m2. W miejscowości znajdują się jeszcze dwa niewykorzystywane cmentarze 
o powierzchni około 2 000 m2. W gminie nie ma domu pogrzebowego.  
 
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
Na terenie gminy, w byłym gospodarstwie rolnym znajduje się zakład stolarski – 
BAREZIO. W gminie nie ma innych usług produkcyjnych i serwisowych. 
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina nie ma sali ślubów, urząd 
stanu cywilnego znajduje się w Bzenovie. Na terenie gminy nie ma poczty, urząd 
pocztowy znajduje się w miejscowości Bzenov. Posterunek policji jest w mieście 
powiatowym Preszów.  
Gmina nie ma remizy strażackiej. Ochrona przeciwpożarowa miejscowości jest 
zapewniane przez straż pożarną w mieście powiatowym Preszów. 
 
 
Gmina: Klenov 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy nie ma przedszkola ani szkoły podstawowej. Miejscowe dzieci 
podlegające obowiązkowi szkolnemu uczęszczają do szkoły podstawowej w pobliskich  
Sedlicach. 
 
Kultura i oświata  
Na terenie gminy znajduje się dom kultury o powierzchni około 113 m2 z wielofunkcyjną 
salą z 70 miejscami do siedzenia oraz sceną o powierzchni około 52 m2. W budynku 
urzędu gminy znajduje się biblioteka ze zbiorem około 2 500 książek.  
Gmina Klenov od roku 1945 prowadzi swoją kronikę. W organizacji życia społeczno-
kulturalnego, prócz pracowników urzędu gminy, uczestniczy też chór kobiecy 
Klenovčanka.  
Na terenie gminy działa parafia grekokatolicka z siedzibą w miejscowości, do której 
należą też miejscowości Brežany i Kvačany, z kościołem Opieki Przenajświętszej 
Bogurodzicy w centralnej części miejscowości z 80 miejscami do siedzenia.  
W miejscowości Klenov obecnie są przestrzenie do większych zgromadzeń publicznych w 
domu kultury i na boisku do piłki nożnej. Małe place znajdują się przed domem kultury i 
przed kościołem.  
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Kultura fizyczna i sport 
W południowo-wschodniej części gminy znajduje się boisko do piłki nożnej z powierzchnią 
około 8 000 m2. W domu kultury są pomieszczenia do gry w tenisa stołowego. Do celów 
sportowych korzysta się także z odpowiednio urządzonych terenów w centrum 
miejscowości o powierzchni około 330 m2, latem na tenis a zimą jako lodowisko i do 
hokeja.  
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Opieka lekarska dla mieszkańców jest oferowana w pobliskich Sedlicach. Na terenie 
gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w miejscowości Sedlice.  
 
Opieka społeczna 
Gmina Klenov nie ma klubu emerytów i nie oferuje emerytom posiłków. W ramach 
zapewnienia opieki społecznej dla emerytów gminy nie działa żaden zewnętrzny 
pracownik.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy COOP Jednota z 
całkowitą powierzchnią sprzedaży 60 m2 .  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne.  
W miejscowości jest jedna gospoda o powierzchni usługową około 30 m2, która nie oferuje 
usług gastronomicznych.  
 
Usługi noclegowe 
W gminie Klenov obecnie usługi noclegowe oferuje pensjonat Zuzanka z 20 miejscami 
noclegowymi, kwatera prywatna z około 6 miejscami noclegowymi oraz ośrodek 
szkoleniowy z 65 miejscami noclegowymi. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe w gminie 
realizowane są na jednym cmentarzu z wielkością około 10 200 m2. W gminie nie ma 
domu pogrzebowego.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie działa jeden zakład stolarski - DEALWOOD. Nie ma innych przedsiębiorstw 
oferujących usługi produkcyjne lub serwisowe. 
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina nie ma sali ślubów ani 
urzędu stanu cywilnego. Na terenie gminy znajduje się kompletny urząd pocztowy w 
budynku urzędu gminy. Wspólny urząd budowlany dla gminy Klenov znajduje się w 
mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Najbliższy znajduje się w 
Preszowie. Gmina ma remizę strażacką,która znajduje się w centrum miejscowości 
w odpowiednim miejscu, w osobnym budynku i ma wystarczający sprzęt strażacki. W 
gminie działa ochotnicza straż pożarna z 18 członkami, która ćwiczy na boisku piłki 
nożnej. 
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Gmina: Kvačany 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy nie ma przedszkola ani szkoły. Miejscowe dzieci podlegające 
obowiązkowi szkolnemu uczęszczają do szkoły podstawowej w pobliskim Bajerovie. 
Uczniowie szkół średnich uczą się w mieście wojewódzkim lub innych miastach 
województwa. 
 
Kultura i oświata 
Na terenie gminy znajduje się dom kultury. Częścią domu kultury jest biblioteka o 
powierzchni około 16 m2, ze zbiorem około 1 600 książek, pomieszczenie klubowe 
o powierzchni około 40 m2, szatnie, fitness, kuchnia i pomieszczenia socjalne. Gmina 
Kvačany od roku 1945 prowadzi swoją kronikę. W gminie działa zespół, który zajmuje się 
odnowieniem tradycji ludowych i folkloru. 
Na terenie gminy działa parafia grekokatolicka z siedzibą w miejscowości Klenov, z 
kościołem św. Michała w centralnej części miejscowości z 60 miejscami do siedzenia.   W 
gminie Kvačany obecnie są odpowiednie miejsca do większych zgromadzeń publicznych 
na ternie amfiteatru. Małe place znajdują się w domu kultury i przed kościołem. 
 
Kultura fizyczna i sport 
Obecnie w gminie buduje się boisko wielofunkcyjne. 
Do aktywności sportowej wykorzystuje się wyłącznie pomieszczenia domu kultury – tenis 
stołowy oraz plac zabaw dla dzieci przy amfiteatrze. 
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenovie 
i w Preszowie. Na terenie gminy nie ma żadnej apteki, najbliższa znajduje się 
w Preszowie.  
 
Opieka społeczna 
Gmina Kvačany nie ma klubu emerytów i nie oferuje emerytom posiłków. W ramach 
zapewnienia opieki społecznej dla emerytów gminy nie działa żaden zewnętrzny 
pracownik. Nie ma też innej instytucji spełniającej takie funkcje. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy Koloniál z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 20 m2 .  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego obiektu oferującego usługi gastronomiczne.  
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe obecnie nie są oferowane na terenie gminy. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe są realizowane w 
gminie na jednym cmentarzu w południowo-zachodniej zabudowanej części miejscowości 
o powierzchni około 4 900 m2.  W gminie nie ma domu pogrzebowego. 
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości nie oferuje się usług produkcyjnych i serwisowych. 
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Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina nie ma sali ślubów. 
Najbliższa znajduje się w miejscowości Bzenov, gdzie jest też urząd stanu cywilnego. Na 
terenie gminy nie ma poczty. Urząd pocztowy znajduje się w Bajerovie. Wspólny urząd 
budowlany dla gminy Kvačany znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie ma 
posterunku policji. Ten znajduje się w pobliskim Preszowie. Gmina ma remizę 
strażacką,która znajduje się w środku miejscowości w budynku urzędu gminy i jest w 
dobrym stanie technicznym, ma wieżową suszarnię węży i wystarczające wyposażenie 
strażackie, na które składa się urządzenie gaśnicze PP 12. W gminie działa ochotnicza 
straż pożarna z 20 członkami. 
 
 
Gmina: Ľubovec 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy w jednym budynku znajduje się przedszkole z jedną grupą wiekową, do 
którego uczęszcza 17 dzieci oraz czteroklasowa szkoła podstawowa, w której w tym roku 
uczy się 11 dzieci. Przy szkole urządzono centrum wolny czas, siłownię, bibliotekę. 
Budynek przedszkola znajduje się na terenie z placem zabaw i boiskiem wielofunkcyjnym. 
Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce szkolnej. Starsze dzieci podlegające obowiązkowi 
szkolnemu uczą się w szkołach podstawowych w Sedlicach, Radaticach, Bzenovie, a 
także w Preszowie. Studenci szkół średnich uczęszczają do szkół w siedzibie powiatu lub 
w innych miastach województwa.  
 
Kultura i oświata 
W budynku urzędu gminy znajduje się pomieszczenie o powierzchni około 200 m2,  
mogące pomieścić około 100 krzeseł, ze sceną o powierzchni około 30 m2,  biblioteką ze 
zbiorem około 2 600 książek. W miejscowości działa klub emerytów. Gmina prowadzi 
swoją kronikę. Do organizacji życia społeczno-kulturalnego miejscowości, prócz 
pracowników urzędu gminy, uczestniczy też chór kościelny oraz zespół pieśni klubu 
emerytów.  
Na terenie gminy działa parafia grekokatolicka, która obejmuje też gminę Janov, z 
kościołem Narodzenia NMP w Ľubovcu z 80 miejscami do siedzenia o około 70 miejscami 
stojącymi oraz kościołem Opieki NMP w Ruskich Pekľanach z 60 miejscami do siedzenia i 
około 80 miejscami stojącymi. Na terenie gminy jest też kaplica grekokatolicka przy 
plebani z 30 miejscami siedzącymi i 20 miejscami stojącymi. Mieszkańcy Ľubovca co roku 
8 września, a mieszkańcy Ruskich Peklan pierwszą niedzielę października poświęcają 
uczczeniu swoich patronek.  
W miejscowości Ľubovec są odpowiednie pomieszczenia do zgromadzeń w sali domu 
kultury i do większych imprez dla mieszkańców na boisku do piłki nożnej. Małe place 
znajdują się przed domem kultury i przed kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej w południowo-zachodniej części miejscowości oraz 
boisko wielofunkcyjne o powierzchni około 800 m2. Do celów sportowych wykorzystuje się 
pomieszczenia i tereny szkoły podstawowej oraz teren przy przedszkolu.  
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenovie i Sedliciach. 
Na terenie gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Sedlicach.  
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Opieka społeczna 
W gminie działa klub emerytów, ale nie zapewnia usług opieki. Emerytom i rencistom 
oferuje się wyżywienie w postaci posiłków przynoszonych ze szkolnej stołówki. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 45 m2 . 
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. W miejscowości 
jest jedna gospoda o powierzchni usługową około 60 m2, która nie oferuje wyżywienia. 
 
Usługi noclegowe 
Na terenie gminy nie są oferowane usługi noclegowe. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W Ruskich Pekľanach znajduje się ośrodek sportów kynologicznych i tresury psów 
pracujących. W miejscowości Ľubovec założono hotel dla psów. Nie oferuje się tu innych 
usług nieproducyjnych. 
Usługi pogrzebowe w miejscowości Ľubovec realizuje się na nowym cmentarzu o 
powierzchni około 4000 m2, a w przysiółku o nazwie Ruské Pekľany – o powierzchni około 
2 000 m2. Gmina ma dom pogrzebowy, który się znajduje przy nowym cmentarzu w 
Ľubovcu. 
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości usługi produkcyjne oferuje jedna firma Stolárstvo od A – Z.  
W gospodarstwie rolnym znajduje się jeden warsztat samochodowy prowadozny przez 
firmę SHR Ing. Juraj Petranský, Ľubovec.  
W miejscowości Ľubovec, na terenie gospodarstwa rolnego znajduje się prywatny zakład 
stolarski. Firma Pillban dry Board Ruské Pekľany przede wszystkim produkuje meble oraz 
akcesoria na południe od dworu.  
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej zapewnia urząd gminy. Gmina nie ma sali ślubów. 
Urząd stanu cywilnego dla mieszkańców znajduje się w Sedlicach. Na terenie gminy nie 
ma poczty. Urząd pocztowy znajduje się w Bzenovie. Wspólny urząd budowlany dla 
gminy Ľubovec znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Ten 
znajduje się w pobliskim Preszowie. Gmina ma remizę strażacką, która znajduje się w 
środku miejscowości w dogodnym miejscu i jest w dobrym stanie technicznym oraz 
wystarczającym wyposażeniem strażackie. W gminie działa ochotnicza straż pożarna z 53 
członkami. 
 
 
Gmina: Miklušovce 
 
Szkolnictwo 
W gminie prowadzone jest przedszkole z jedną grupą, które może przyjąć maksymalnie 
25 dzieci, a teraz uczęszcza do niego do 15 dzieci. Budynek przedszkola znajduje się na 
działce, na której jest też plac zabaw dla dzieci. Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce 
szkolnej.  Na terenie gminy nie ma szkoły podstawowej, ani innych instytucji 
edukacyjnych. Miejscowe dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu chodzą do szkoły 
podstawowej w pobliskich Sedlicach, które są oddalone od Miklušovic o około 4 km.  
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Kultura i oświata 
Na ternie gminy działa dom kultury z salą wielofunkcyjną o powierzchni około 170 m2 z 
około 150 miejscami do siedzenia. Częścią domu kultury jest też biblioteka gminna 
ze zbiorem około 500 książek. W budynku urzędu gminy znajduje się stała ekspozycja 
kultury ludowej.   
W organizacji życia społeczno-kulturalnego gminy, prócz pracowników urzędu gminy, 
uczestniczy też klub młodych, stowarzyszenie obywatelskie SAPIO oraz teatr lalek 
„Badros“, które wiele razy występowało także poza miejscowością. Stowarzyszenie 
obywatelskie SAPIO przez cały rok organizuje różne imprezy dla dzieci. W gminie co roku 
organizuje się Dzień Tradycji z pokazami rzemiosła i możliwością spróbowania 
specjalności kuchni domowej. Dla dzieci co roku organizuje się obóz letni.  
Na terenie gminy działa parafia grekokatolicka z siedzibą w Miklušovcach, której podlega 
też miejscowość Suchá Dolina, z kościołem Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w 
centralnej części miejscowości z 80 miejscami do siedzenia i około 60 miejscami do 
stania. W miejscowości co roku regularnie ósmego września świętuje się dzień 
narodzenia NPM. 
W miejscowości Miklušovce są odpowiednie pomieszczenia do zgromadzeń mieszkańców 
w domu kultury oraz na boisku do piłki nożnej. Małe place znajdują się przed domem 
kultury, przed kościołem i w ramach galerii zewnętrznej w środku miejscowości. 
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej z szatniami, gdzie działa miejscowe kółko sportowe. Do 
celów sportowych wykorzystuje się pomieszczenia w domu kultury: tenis stołowy, a dzieci 
korzystają z ogródka przy przedszkolu, z placu zabaw we wschodniej części terenu 
zabudowanego oraz placu galerii zewnętrznej. Na dolnym końcu miejscowości znajduje 
się jeszcze jeden plac zabaw dla dzieci. 
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Opieka lekarska dla mieszkańców jest oferowana w pobliskich Sedlicach. Na terenie 
gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Sedlicach.  
 
Opieka społeczna 
W gminie nie ma klubu emerytów i nie zapewnia się starszym osobom żadnej opieki.  
Wyżywienie dla emerytów i niepełnosprawnych ruchowo gmina donosi ze stołówki w 
przedszkolu.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 60 m2  w budynku domu towarowego Jednota oraz jeden 
prywatny sklep spożywczy. 
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. W miejscowości 
jest jedna gospoda o powierzchni usługową około 60 m2 w budynku domu towarowego 
Jednota oraz mały bar BARMIK, w których nie podaje się posiłków. 
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe obecnie nie są oferowane na terenie gminy. 
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Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe są realizowane w 
gminie na jednym cmentarzu w północno-wschodniej zabudowanej części miejscowości o 
powierzchni około 6 000 m2. W gminie nie ma domu pogrzebowego.   
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie znajduje się jeden zakład produkcyjny – stolarski, który jest na terenie 
gospodarstwa rolnego.  
 
Administracja i zarządzanie 
Do celów administracji publicznej w miejscowości działa urząd gminy. Gmina nie ma sali 
ślubów. Najbliższa znajduje się w miejscowości Sedlice, gdzie ma swoją siedzibę także 
urząd stanu cywilnego. Na terenie gminy nie ma urzędu pocztowego. Najbliższy działa w 
miejscowości Klenov. Wspólny urząd budowlany dla gminy Miklušovce znajduje się w 
mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Ten znajduje się w pobliskim 
Preszowie. Gmina ma remizę strażacką,która znajduje się w dogodnym miejscu w 
budynku domu kultury i jest w dobrym stanie technicznym oraz ma wystarczające 
wyposażenie strażackie, które składa się z pojazdu gaśniczego marki   Avia z gaśnicą. W 
gminie działa ochotnicza straż pożarna z 52 członkami, która do ćwiczeń wykorzystuje 
boisko do piłki nożnej. 
 
 
Gmina: Ovčie 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy w jednym budynku znajduje się przedszkole z jedną grupą wiekową do 
której chodzi 20 dzieci i szkoła podstawowa od 1. do 4. klasy, do której w tym roku 
szkolnym chodzi 22 uczniów. Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce szkolnej. Dzieci 
podlegające obowiązkowi szkolnemu ze starszych roczników uczą się w szkole 
podstawowej w miejscowości Hrabkov. Uczniowie szkół średnich uczęszczają do szkół w 
siedzibie powiatu lub w innych miastach województwa. 
 
Kultura i oświata 
Gmina ma dom kultury, który znajduje się w budynku urzędu gminy. Pomieszczenie do 
spotkań ma powierzchnię około 200 m2  z około 150 miejscami. W miejscowości działa 
Związek Niepełnosprawnych, do którego obecnie należy 100 członków. Gmina nie ma 
klubu emerytów. Na terenie gminy znajduje się kościół rzymskokatolicki św. Barbary 
z około 400 miejscami.  
W miejscowości Ovčie są odpowiednie przestrzenie do zgromadzeń mieszkańców w sali 
domu kultury, a do większych imprez wykorzystuje się boisko do piłki nożnej. Małe place 
są przed domem kultury i przed kościołem. 
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej o powierzchni około 8 400 m2, z szatniami i zapleczem 
sanitarnym, gdzie działa miejscowy klub piłki nożnej klub „Družstevník Ovčie“. Na terenie 
szkoły podstawowej wybudowano boisko do hokeja na lodzie. W gminie działa klub 
hokejowy i turystyczny. Do uprawiania sportów korzysta się też z boiska wielofunkcyjnego 
o powierzchni około 500 m2. 
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego ośrodka zdrowia. Opieka zdrowotna jest oferowana w 
miejscowości Široké i Chminianska Nová Ves. W miejscowości nie ma apteki. Najbliższa 
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znajduje się w miejscowości Široké. Stacja pogotowia ratunkowego znajduje się w 
miejscowości Široké. 
 
Opieka społeczna 
Gmina nie ma klubu emerytów. W ramach opieki społecznej dla emerytów i rencistów w 
gminie działają dwie zewnętrzne pracownice, które zapewniają opiekę. Gmina wraz ze 
spółdzielnią rolniczą dostarcza emerytom posiłki do domów. Gmina organizuje dla 
emerytów różne imprezy kulturalne i towarzyskie. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się sklep spożywczy COOP Jednota o powierzchni około 80 m2 
oraz prywatny sklep spożywczo-przemysłowy FRESH o powierzchni około 22 m2. 
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. Znajduje się tu 
jedna gospoda, która nie oferuje posiłków.  
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe w miejscowości oferuje prywatny pensjonat z około 10-12 miejscami 
noclegowymi. Innych obiektów noclegowych w gminie nie ma.   
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe w gminie 
realizowane są na jednym cmentarzu z wielkością około 2 000 m2. W gminie znajduje się 
jeszcze jeden stary cmentarz o powierzchni około 2 000 m2. W gminie znajduje się dom 
pogrzebowy – w pomieszczeniach kościelnych. 
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości nie oferuje się usług produkcyjnych i serwisowych. 
 
Administracja i zarządzanie 
Funkcjonowanie administracji publicznej zapewnia w gminie urząd gminy. Gmina nie ma 
sali ślubów, urząd stanu cywilnego znajduje się w miejscowości Široké. Na terenie gminy 
nie ma urzędu pocztowego, najbliższy znajduje się w miejscowości Víťaz. Posterunek 
policji znajduje się w miejscowości Chminianska Nová Ves.  
Gmina ma remizę strażacką z pełnym odpowiednim sprzętem strażackim. W gminie 
działa ochotnicza straż pożarna, do której należy 80 członków.  
 
 
Gmina: Radatice  
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy działa przedszkole oraz dziewięcioklasowa katolicka szkoła podstawowa 
św. Marcina. Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce szkolnej. Częścią szkoły jest 
świetlica oraz sala sportowa.   
 
Kultura i oświata 
Gmina nie ma osobnego domu kultury. W budynku urzędu gminy, który znajduje się w 
dworu z XIX wieku jest wspólne pomieszczenie o powierzchni 175 m2  i około 100 
miejscami do siedzenia oraz biblioteka. W miejscowości znajduje się kościół 
rzymskokatolicki św. Marcina z około 100 miejscami do siedzenia oraz rzymskokatolicki 
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kościół św. Emeryka  z około 100 miejscami do siedzenia. W miejscowości jest też parafia 
rzymskokatolicka.   
Na terenie urzędu gminy, który przynależy do dworu, znajduje się pomnik lotników z II wojny 
światowej. Teren ten służy też do organizowania imprez społecznych i kulturalnych w 
miejscowości.  
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma ogrodzone boisko do piłki nożnej o powierzchni około 6 500 m2 z szatniami 
oraz zapleczem sanitarnym, gdzie działa klub piłki nożnej. W dworu znajduje się siłownia. 
Dzieci korzystają z placu zabaw przy przedszkolu.  
  
Służba zdrowia 
W miejscowości nie ma ośrodka zdrowia. Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom 
ośrodki w miejscowości Bzenov i Sedlice. Na terenie gminy nie ma też apteki. Najbliższa 
znajduje się w miejscowości Sedlice. Stacja pogotowia jest w mieście powiatowym 
Preszów.  
 
Opieka społeczna 
Gmina nie ma klubu emerytów.  
Wyżywienie dla emerytów oferowanej jest w stołówce przy przedszkolu. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczy COOP Jednota oraz jeden prywatny 
sklep spożywczo-przemysłowy.  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. W miejscowości 
jest jedna gospoda, która nie oferuje posiłków. Przy boisku piłki nożnej w kierunku 
miejscowości Kvašná voda znajduje się Šport bar.  
 
Usługi noclegowe 
W gminie nie ma obiektów oferujących noclegi.  
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe realizowane są na 
dwóch cmentarzach o powierzchni około 11 500 m2. W miejscowości znajduje się jeszcze 
jeden niewykorzystywany już cmentarz. W gminie nie ma domu pogrzebowego.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie nie oferuje się usług serwisowych. W przypadku usług produkcyjnych sektor 
prywatny jest zorientowany na produkcję z drewna: w miejscowości utworzono tartak w na 
byłych terenach państwowego gospodarstwa rolnego. Za miejscowością znajduje się 
zakład produkcyjno-handlowy trumien. 
 
Administracja i zarządzanie 
Działanie administracji publicznej w gminie zapewnia urząd gminy, który znajduje się w 
budynku dworu. Gmina nie ma sali ślubów, urząd stanu cywilnego znajduje się w 
miejscowości Bzenov. Nie ma tu urzędu pocztowego, najbliższy znajduje się w 
miejscowości Bzenov. Posterunek policji znajduje się w mieście Preszów. 
Gmina ma remizę strażacką z odpowiednimi urządzeniami pożarowymi. W gminie działa 
ochotnicza straż pożarna.  
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Gmina: Rokycany 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy znajduje się przedszkole z jedną grupą wiekową. Posiłki dla dzieci 
oferuje się w stołówce szkolnej.  
Miejscowe dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczają do szkoły dziewięcioklasowej 
podstawowej w pobliskiej miejscowości Bajerov, która znajduje się około 2,5 km od 
Rokycan. Na terenie gminy działa prywatna szkoła specjalna, do której chodzą dzieci 
objęte obowiązkiem szkolnym pochodzenia romskiego.  
 
Kultura i oświata 
Na terenie gminy nie ma domu kultury. Sala wielofunkcyjna z 50 krzesłami oraz małą 
sceną o powierzchni około 80 m2  znajduje się w budynku domu kultury. Gmina prowadzi 
bibliotekę o powierzchni około 20 m2 i zbiorem około 400 książek w osobnym budynku. 
Gmina prowadzi swoją kronikę. W życiu społeczno-kulturalnym gminy uczestniczy chór 
kobiecy. Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z siedzibą w w Bajerovie i 
kościół św. Katarzyny w zachodniej części miejscowości ze 100 miejscami do siedzenia 
oraz parafia ewangelicko-augsburska, której siedziba mieści się w Preszowie, wraz z 
kościołem we wschodniej części miejscowości z około 100 miejscami do siedzenia. W 
północno-zachodniej części miejscowości znajduje się kapliczka św. Jana. W 
miejscowości Rokycany obecnie są odpowiednie miejsca na zgromadzenia mieszkańców 
na boisku do piłki nożnej. Małe place znajdują się przed urzędem gminy oraz przed 
kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
W zachodniej części miejscowości znajduje się boisko do piłki nożnej z szatniami, gdzie 
działa miejscowy klub piłki nożnej. Dorośli do aktywności sportowej wykorzystują też 
tereny położone na wschód od urzędu gminy, gdzie można grać w tenis, a na małym 
boisku także w siatkonogę i siatkówkę, zaś dzieci mają do dyspozycji plac zabaw przy 
przedszkolu. 
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenove i w mieście 
Preszów. Na terenie gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Preszowie.  
 
Opieka społeczna 
Gmina Rokycany nie ma klubu emerytów. Usługi w ramach opieki społecznej na terenie 
gminy nie są oferowane.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczy COOP Jednota z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 30 m2  oraz sklep spożyczy Potraviny - mix o powierzchni około 
60 m2 .  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu żywienia zbiorowego. W centrum miejscowości 
znajduje się gospoda o powierzchni usługową około 50 m2 w budynku domu towarowego 
Jednota, która nie oferuje posiłków.  
 
Usługi noclegowe 
W gminie nie ma obiektów oferujących noclegi.  
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Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe w miejscowości są 
realizowane na jednym cmentarzu, dokładnie w jej zachodniej zabudowanej części, o 
powierzchni około 4 400 m2. Gmina ma dom pogrzebowy.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości obecnie działa jeden warsztat samochodowy przy domu rodzinnym w 
południowej części miejscowości. W gospodarstwie rolnym ma swoją siedzibę firma 
Benčev oferująca usługi blacharskie oraz lakiernicze. 
 
Administracja i zarządzanie 
W administracji publicznej w urzędzie gminy pracuje siedmiu pracowników, którzy 
zapewniają działanie administracji publicznej i gminnej. Gmina nie ma sali ślubów, 
najbliższa znajduje się w miejscowości Bzenov. Na terenie gminy nie ma też poczty. 
Urząd pocztowy znajduje się w miejscowości Bajerov. Wspólny urząd budowlany dla 
gminy Rokycany znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. 
Ten znajduje się w pobliskim Preszowie. Gmina ma remizę strażacką, która znajduje się 
w dogodnym miejscu w budynku urzędu gminy i jest w dobrym stanie technicznym oraz 
ma wystarczające wyposażenie pożarowe. W gminie działa ochotnicza straż pożarna, 
która ma obecnie 82 członków. 
 
 
Gmina: Sedlice 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy znajduje się przedszkole z dwiema grupami wiekowymi, do którego 
obecnie chodzi 40 dzieci. Budynek przedszkola znajduje się w południowo-wschodniej 
części miejscowości na terenie, na którym znajduje się też plac zabaw dla dzieci.   
Żywienie dzieci zapewnia przedszkolna stołówka, ale posiłki są przygotowywane w kuchni 
szkoły podstawowej. Na terenie gminy, w jej południowo-wschodniej części znajduje się 
dziewięcioklasowa szkoła podstawowa, do której obecnie chodzi 160 dzieci, 
podlegających obowiązkowi szkolnemu także z sąsiednich gmin. Częścią szkoły jest 
dziedziniec szkolny, szkolne boisko do piłki nożnej, sala gimnastyczna, siłownia, sauna 
oraz warsztaty. Dzieci mogą jeść obiady w nowej stołówce szkolnej. Budynek szkoły 
podstawowej znajduje się w dogodnym miejscu i jest po kompletnym remoncie. Przy 
szkole podstawowej działa szkolny klub oraz kółka zainteresowań. Uczniowie szkół 
ponadpodstawowych uczęszczają do szkół w siedzibie powiatu lub w innych miastach 
województwa.  
 
Kultura i oświata 
W miejscowości, dokładnie w jej centrum, znajduje się dom kultury z wielofunkcyjną salą z 
około 150 krzesłami i salą kinową. Częścią domu kultury jest też biblioteka. O działalność 
domu kultury dba urząd gminy. W urzędzie gminy znajduje się też pomieszczenie 
konferencyjne. 
Gmina prowadzi swoją kronikę. W życiu kulturalnym miejscowości uczestniczy także 30-
osobowy zespół ludowy Sedličan oraz miejscowy oddział instytucji kulturalno-oświatowej 
Macierz Słowacka. W gminie odbywają się Mistrzostwa Słowacji w koszeniu kosą oraz 
festiwal folklorystyczny. 
Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z kościołem Przemienienia Pańskiego 
we wschodniej części miejscowości oraz plebanią. Do parafii należy też miejscowość 
Suchá Dolina. W gminie co roku 6 sierpnia odbywa się odpust w święto Przemienienia 
Pańskiego.  
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W miejscowości Sedlice obecnie są odpowiednie miejsca dla większych  zgromadzeń 
mieszkańców w północnej części miejscowego parku w miejscu przeznaczonym na 
aktywność mieszkańców o na boisku do piłki nożnej, a także w południowej części 
miejscowości na prawym brzegu potoku Sopotnica, w miejscu o nazwie Na Poľani, gdzie 
odbywają się uroczystości gminne oraz imprezy kulturalne i sportowe. Większe place 
znajdują się też przed domem kultury i kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej z szatniami, prysznicami i pomieszczeniem dla 
miejscowego klubu sportowego. Do celów sportowych wykorzystuje się też teren ogrodów 
parafialnych, gdzie znajduje się kort tenisowy oraz urządzenia sportowe w miejscowym 
parku przy urzędzie gminy. Jeszcze niedawno zimą korzystano z wyciągu narciarskiego, 
dziś zamkniętego, na południowy zachód od boiska do piłki nożnej na przywróconym 
północnym zboczu. Dzieci korzystają z terenów przy szkole i przedszkolu, na których 
znajdują się place zabaw. 
 
Służba zdrowia 
W budynku służby zdrowia są utworzone miejsca pracy dla lekarza rodzinnego oraz 
stomatologa. Opieka zdrowotna lekarzy innych specjalności jest dostępna w Preszowie.   
W miejscowości znajduje się apteka.  
 
Opieka społeczna 
W gminie działa klub emerytów przy domy kultury. Emeryci mogą skorzystać z 
wyżywienia w formie posiłków przynoszonych do domu. W ramach opieki społecznej dla 
emerytów, która jest w gestii gminy, utworzono instytucję opiekunów.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się kilka sklepów detalicznych. W centrum miejscowości w 
budynku domu towarowego Jednota znajduje się sklep spożywczo-przemysłowy COOP 
Jednota – samoobsługowy, sklep przemysłowy oraz sklep spożywczo-przemysłowy. W 
południowo-wschodniej części miejscowości w domach rodzinnych prowadzone są 
sklepy: spożywczo-przemysłowy oraz budowlany – farby i lakiery.  
 
Usługi gastronomiczne 
W centrum miejscowości znajduje się kawiarnia Espresso. 
W miejscowości jest jedna gospoda: w budynku domu towarowego Jednota w samym 
centrum. Przy uniwersalnej sali domu kultury znajduje się kuchnia na 150 posiłków, która 
służy gminie do obsługi imprez społeczno-kulturalnych z gościną.  
 
Usługi noclegowe 
W gminie nie ma obiektów oferujących noclegi.  
 
Usługi nieprodukcyjne 
Na terenie gminy w budynku domu kultury znajduje się zakład fryzjerski i kosmetyczny.  
Usługi pogrzebowe realizowane są na cmentarzu w zachodniej części miejscowości.  Na 
tym cmentarzu znajduje się dom pogrzebowy. Na terenie gminy znajduje się jeszcze 
jeden stary, utrzymywany ale niewykorzystywany, cmentarz. W innym miejscu, na 
północny zachód od zabudowanej części miejscowości znajduje się nieutrzymywany 
cmentarz żydowski.  
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Usługi produkcyjne i serwisowe 
Na terenie gminy oferowane są usługi produkcyjne i serwisowe głównie w dziedzinie 
budownictwa jak usługi murarskie, malarskie, stolarskie, ślusarskie i inne.  
 
Administracja i zarządzanie 
Dla zapewnienia działania administracji publicznej w gminie działa urząd gminy.  
Gmina ma salę ślubów oraz urząd stanu cywilnego. Na jej terenie jest kompletny urząd 
pocztowy z 25 m2 powierzchni usługowej. Wspólny urząd budowlany dla gminy Sedlice 
znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Ten znajduje się w 
pobliskim Preszowie. Gmina ma remizę strażacką, po remoncie z dobrym stanem 
urządzeń gaśniczych, dok których obecnie należy Tatra 815 oraz trzy urządzenia 
gaśnicze PS 12. Znajduje się w centrum miejscowości w dobrym miejscu, w garażach 
urzędu gminy. W gminie znajduje Ochotnicza Straż Pożarna z 110 członkami oraz 
Gminna Straż Pożarna z dwoma drużynami. 
 
 
Gmina: Suchá Dolina 
 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy nie ma przedszkola, szkoły podstawowej, ani innych instytucji 
edukacyjnych. Miejscowe dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu uczęszczają do 
szkoły w pobliskich Sedlicach.  
 
Kultura i oświata 
Na terenie gminy zjaduje się dom kultury, o powierzchni około 100 m2 i około 100 
miejscami do siedzenia. Jego częścią jest biblioteka o powierzchni 15 m2 i zbiorem 
około 3000 książek. Gmina prowadzi swoją kronikę. W miejscowości działa klub seniorów. 
Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Sedlicach i z kościołem św. 
Cyryla i Metodego w południowo-zachodniej części miejscowości z około 80 miejscami do 
siedzenia. Na cmentarzu znajduje się też murowana kapliczka. W miejscowości Suchá 
Dolina obecnie brakuje odpowiednich miejsc do gromadzenia się.  Do większych 
zgromadzeń mieszkańców można wykorzystać wyłącznie powierzchnię boiska do piłki 
nożnej. Mały plac znajduje się przed domem kultury i przed kościołem. 
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej. Do działalności sportowej prócz boiska wykorzystuje się 
też tereny na północ od zabudowań, które zimą adaptuje się na lodowisko, a latem na 
boisko do gry w piłkę lub tenis.  
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Opieka lekarska dla mieszkańców jest oferowana w pobliskich Sedlicach i w Preszowie.  
Na terenie gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Sedlicach.  
 
Opieka społeczna 
W gminie działa klub emerytów. Usługi opieki społecznej nie są obecnie w gminie 
oferowane. Gmina w przyszłości rozważa utworzenie instytucji opieki.  
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 25 m2 .  
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Usługi gastronomiczne 
Usługi żywienia zbiorowego w gminie obecnie nie są oferowane.  
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe na terenie gminy nie są obecnie oferowane. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
Na terenie gminy nie oferuje się żadnych usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe są 
realizowane w gminie na jednym cmentarzu w południowo-wschodniej zabudowanej 
części miejscowości o powierzchni około 6 000 m2. W gminie nie ma domu 
pogrzebowego.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W miejscowości nie oferuje się usług produkcyjnych i serwisowych. 
 
Administracja i zarządzanie 
W gminie jest urząd gminy w celu zapewnienia działania administracji publicznej. Gmina 
nie ma sali ślubów. Urząd stanu cywilnego znajduje się w miejscowości Sedlice. Na 
terenie gminy nie ma urzędu pocztowego. Urząd pocztowy znajduje się w miejscowości 
Sedlice. Wspólny urząd budowlany dla gminy Suchá Dolina znajduje się w mieście 
Preszów. W gminie nie ma posterunku policji. Ten znajduje się w pobliskim Preszowie.  
Gmina ma remizę strażacką o powierzchni 24 m2 z wystarczającym wyposażeniem 
strażackim. W gminie działa 22-osobowa Ochotnicza Straż Pożarna. 
 
 
Gmina: Víťaz 
Szkolnictwo 
Na terenie gminy znajduje się przedszkole z trzema grupami wiekowymi oraz szkoła 
podstawowa z klasami od 1 do 4. Uczniowie wyższych klas dojeżdżają do szkoły 
podstawowej w miejscowości Široké. Posiłki dla dzieci oferuje się w stołówce szkolnej.   
 
Kultura i oświata 
Gmina ma osobny dom kultury. Znajduje się tu Dom Rzemieślnika, którego częścią jest 
też pomieszczenie z epoki oraz biblioteka gminna. W gminie działa klub emerytów. W 
miejscowości znajduje się kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja, jest to narodowy zabytek 
kultury oraz kościół św. Józefa Robotnika. W części miejscowości zwanej Dolina znajduje 
się kapliczka Narodzenia NMP.  
W południowo-zachodniej części miejscowości znajdują się tereny rekreacyjne Slaná 
voda ze źródłem wód mineralnych. Tam też znajdują się boiska do gry w piłkę, plac 
zabaw dla dzieci, miejsce na piknik oraz zadaszone podium na amfiteatr. Regularnie 
odbywają się tu różne imprezy kulturalne - Víťazský festiwal. 
 
Kultura fizyczna i sport 
W północno-zachodniej części obszaru gminy znajduje się boisko do piłki nożnej. W 
południowo-zachodniej części gminy znajdują się tereny rekreacyjne Slaná voda ze 
źródłem mineralnym. Tam też znajdują się boiska piłkarskie oraz plac zabaw dla dzieci. 
Przy Domu Rzemieślnika znajduje się wielofunkcyjne boisko do minigolfa.  
 
Służba zdrowia 
Opieka lekarska w miejscowości Víťaz jest zapewniana 2 x w tygodniu. Opieka lekarska 
dla mieszkańców gminy jest też oferowana w miejscowości Široké. Na terenie gminy nie 
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ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w miejscowości Široké. W budynku przedszkola 
znajduje się dzienna opieka zdrowotna, oferowane są masaże i rehabilitacja.  
 
Opieka społeczna 
W gminie działa klub emerytów i zapewnia podstawową opiekę społeczną oraz 
wyżywienie dla seniorów. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się sześć sklepów spożywczo-przemysłowych oraz pięć 
sklepów w domach rodzinnych z różnym asortymentem spożywczym, owocami i 
warzywami, drogeria, kosmetyki, obuwie, ubrania, zabawki, artykuły elektryczne.  
 
Usługi gastronomiczne 
W centrum miejscowości znajduje się jeden obiekt żywienia zbiorowego – Restauracja 
u Armstronga oraz gospody, które nie oferują posiłków – Pohostinstvo u Jozefa Robotníka 
i Pohostinstvo u Andelíčka. 
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe są oferowane w centrum miejscowości U Armstronga z około 20 
miejscami noclegowymi oraz w pensjonacie Pavol Galdun z około 15 miejscami 
noclegowymi. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W miejscowości jest zakład krawiecki, fryzjerski, kosmetyczny, naprawa obuwia oraz 
odbiór surowców wtórnych. Usługi pogrzebowe w gminie realizowane są na jednym 
cmentarzu z wielkością około 1 000 m2 oraz na powiększonym cmentarzu o powierzchni 
około 2 000 m2. W gminie znajduje się też stary cmentarz żydowski. W gminie nie ma 
domu pogrzebowego.  
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie znajduje się zakład produkcyjny ANDRE TOPIC, s.r.o., warsztat 
samochodowy, skład materiałów budowlanych oraz zakład oferujący usługi gazowe oraz 
hydrauliczne. 
Przy gospodarstwie rolnym znajduje się gorzelnia, w przysiółku Dolina jest tartak – PILVIT 
oraz zakład stolarski.  
 
Administracja i zarządzanie 
W celu zapewnienia działania administracji publicznej w miejscowości znajduje się urząd 
gminy. Urząd stanu cywilnego jest w budynku urzędu gminy. Na terenie gminy jest poczta, 
ale nie ma posterunku policji, który znajduje się dopiero w miejscowości Chminianska 
Nová Ves. Gmina ma remizę strażacką, która mieści się w osobnym budynku i jest w 
dobrym stanie technicznym oraz z wystarczającym wyposażeniem gaśniczym.  
 
 
Gmina: Žipov 
 
Szkolnictwo 
W gminie prowadzone jest przedszkole z jedną grupą, które może przyjąć maksymalnie 
22 dzieci, a teraz uczęszcza do niego 10 dzieci. W przedszkolu jest zatrudnionych 3 
pracowników i jest wykorzystywane tylko częściowo, ale na dzisiejsze oraz przyszłe 
potrzeby mieszkańców gminy jest wystarczające. Budynek przedszkola znajduje się na 
działce o powierzchni 428 m2, gdzie jest też plac zabaw z drabinkami. Posiłki dla dzieci 
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oferuje się w stołówce szkolnej. Na terenie gminy nie ma szkoły podstawowej. Miejscowe 
dzieci podlegające obowiązkowi szkolnemu chodzą do szkoły podstawowej w pobliskim 
Bajerovie. 
 
Kultura i oświata 
Na terenie gminy w dworu urządzono dom kultury z salą wielofunkcyjną o powierzchni 
około 80 m2 i z około 100 krzesłami oraz sceną o wielkości około 18 m2. Częścią domu 
kultury jest biblioteka ze zbiorem około 1 300 książek i powierzchnią około 25 m2. Dla 
dalszego rozwoju tej działalności rozważa się remont budynku dworu na potrzeby domu 
kultury. Gmina od roku 1933 prowadzi swoją kronikę. W organizacji życia społeczno-
kulturalnego gminy, prócz pracowników urzędu gminy, uczestniczy też zespół  pieśni 
ludowej Kanovčan.  
Na terenie gminy działa parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Bajerovie i kościołem św. 
Anny w centralnej części miejscowości z około 100 miejscami do siedzenia. W 
miejscowości Žipov w pomieszczeniach dworu obecnie znajdują się pomieszczenia 
odpowiednie na większe zgromadzenia mieszkańców. Mały plac znajduje się przed 
kościołem.  
 
Kultura fizyczna i sport 
Gmina ma boisko do piłki nożnej, z którego korzysta miejscowy klub piłki nożnej 
Družstevník Žipov. Do celów sportowych dzieci wykorzystują tereny w ogrodzie 
przedszkola.   
 
Służba zdrowia 
W gminie nie ma żadnego lekarza i nie ma żadnych miejsc pracy dla służby zdrowia. 
Usługi zdrowotne dla mieszkańców gminy dostępne są w pobliskim Bzenovie i w mieście 
Preszów. Na terenie gminy nie ma żadnej apteki. Najbliższa znajduje się w Preszowie.  
 
Opieka społeczna 
W gminie Žipov nie ma klubu emerytów. W ramach opieki społecznej dla emerytów i 
rencistów w gminie działa jedna zewnętrzna pracownica. 
 
Handel detaliczny 
Na terenie gminy znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy z całkowitą 
powierzchnią sprzedaży 60 m2 .  
 
Usługi gastronomiczne 
W gminie nie ma żadnego podmiotu oferującego usługi gastronomiczne. W centrum 
miejscowości znajduje się jeden obiekt noclegowy o powierzchni około 60 m2, który nie 
oferuje usług gastronomicznych. 
 
Usługi noclegowe 
Usługi noclegowe obecnie nie są oferowane na terenie gminy. 
 
Usługi nieprodukcyjne 
W gminie nie oferuje się usług nieprodukcyjnych. Usługi pogrzebowe są realizowane na 
nowym cmentarzu z wielkością około 4 000 m2. W gminie znajduje się jeszcze jeden stary 
cmentarz o wielkości około 3 000 m2. Gmina nie dysponuje domem pogrzebowym. 
 
Usługi produkcyjne i serwisowe 
W gminie znajduje się jeden warsztat samochodowy przy domu rodzinnym o powierzchni 
około 18 m2. Nie oferuje się tu żadnych innych usług produkcyjnych i serwisowych.  
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Administracja i zarządzanie 
W administracji publicznej w urzędzie gminy, który znajduje się w budynku dworu, pracuje 
dwóch pracowników, którzy zapewniają działanie administracji publicznej. Gmina nie ma 
sali ślubów. Ta znajduje się w pobliskiej miejscowości Bzenov, gdzie jest też urząd stanu 
cywilnego. Na terenie gminy nie ma poczty. Urząd pocztowy znajduje się w Bajerovie. 
Wspólny urząd budowlany dla gminy Žipov znajduje się w mieście Preszów. W gminie nie 
ma posterunku policji. Ten znajduje się w pobliskim Preszowie. Gmina ma remizę 
strażacką,która znajduje się w zachodniej części miejscowości, w odpowiednim miejscu, 
w osobnym budynku i jest w dobrym stanie technicznym oraz wystarczającym 
wyposażeniem strażackie.  
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5.   Infrastruktura transportowa i techniczna mikroregionu 
 
Dostępność uważamy za bardzo ważny czynnik w ogólnym rozwoju obszaru, więc także 
w rozwoju turystyki tego mikroregionu, który bardzo często zależy od dobrego, łatwego i 
przyjemnego dostępu do poszczególnych atrakcji turystycznych. Jednocześnie 
wytworzyło się pięć głównych bram do mikroregionu:  
Víťaz – z kierunku Spiska Nowa Wieś, Krompachy,   
Klenov – z kierunku Koszyce, Gelnica, Margecany,  
Bzenov, Rokycany – z kierunku Preszów,  
Radatice  - z kierunku Koszyce. 
Pozytywnym czynnikiem rozwoju turystyki na tym terenie jest stosunkowo dobra 
dostępność do niego oraz bliskość miast Preszowa i Koszyc.  
Mikroregion jest połączony z siecią dróg o znaczeniu międzynarodowym – drogą nr I/18 
(E 50) za pośrednictwem drogi nr II/546 oraz drogi nr II/547, a z autostradą D1 za 
pośrednictwem drogi nr II/546 (węzeł Prešov – Vydumanec) i drogi nr III/18186 (węzeł 
Široké). Na infrastrukturę drogową mikroregionu składają się najczęściej drogi trzeciej 
klasy, które są w stosunkowo dobrym stanie. 
Droga nr II/546 Preszów - Margecany to droga górska i łączy Preszów z zabudowaniami 
w dolinach rzek Hornadu i Hnilca (tzw. Dolny Spisz). Jest nieodpowiednia do transportu 
ciężarowego, w związku z tym jest mało uczęszczana. W planie zagospodarowania 
przestrzennego dla województwa preszowskiego rozważa się stopniową aktywizację tego 
korytarza przez usuwanie  przeszkód, z których najważniejsze znajdują się na odcinkach 
Bajerov - Žipov - Klenov i Cemjata – Preszów, wraz z obwodnicą odcinka Preszów – 
Cemjata i z projektem samodzielnych tras przesuwających te drogi w celu uatrakcyjnienia 
tej części powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości. Zalecamy stopniową realizację w 
kategorii C-9,5/60. Jednocześnie rozważa się połączenie drogi nr II/546 z węzłem Klenov 
do miejscowości Hrabkov (III/018190) przez zmianę istniejącej drogi III/5466 jako 
najkrótszego połączenia regionu Czarna Góra z drogą nr I/18 i nr D1, 
Drogi lokalne i dojazdowe w miejscowościach są w stanie zadowalającym. W Kvačanach, 
Sedlicach, Miklušovcach, Víťazie,  Bajerovie i Brežanach zostały wyremontowane. 
W miejscowościach brakuje chodników i dróg dla pieszych zgodnych z obowiązującymi 
normami.  
Nierozwiązany problem stanowi komunikacja autobusowa. Są to małe miejscowości z 
przewagą starszych mieszkańców i wysokim poziomem bezrobocia, dlatego trudno jest 
zapewnić ekonomiczną efektywność przewozu osób.  
Częstotliwość połączeń autobusowych w miejscowościach znajdujących się poza 
głównymi drogami jest niska i ograniczona do minimum. Przede wszystkim w soboty i w 
niedziele liczba połączeń spada do jednego dziennie, zapewniają je autobusy SAD 
(Słowackiego Transportu Autobusowego) w Preszowie.  
Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w Preszowie, a w województwie koszyckim w 
Margecanach i Kysaku, gdzie można się przesiąść na główne trasy do Koszyc, Preszowa 
czy Bratysławy.  
 
Infrastruktura techniczna 
Infrastruktura techniczna obszaru nie jest rozwinięta w odpowiednim stopniu. Sieć 
wodociągowa nie we wszystkich miejscowościach została zrealizowana i ukończona. 
Mieszkańcy czerpią wodę pitną z miejscowych studni. System usuwania ścieków 
komunalnych pozostawia wiele do życzenia. W większości miejscowości kanalizacja nie 
została wybudowana lub jest w trakcie realizacji. Ścieki komunalne powstałe na terenie 
miejscowości są odprowadzane do szamb, które z powodu złego stanu technicznego 
umożliwiają im przenikanie dalej do wód podziemnych.  Miejscowości nie mają 
wybudowanych oczyszczalni ścieków. Tylko w miejscowości Bzenov została zbudowana 
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oczyszczalnia ścieków zaś w miejscowościach Ovčie i Rokycany oczyszczalnie są w tej 
chwili w budowie.  
Miejscowości mikroregionu są podłączone do sieci energetycznej i gazowej. Nie ma w 
nich żadnych źródeł produkujących energię elektryczną lub cieplną. Prąd jest przeważnie 
zapewniany i dostarczany przez firmę energetyczną Východoslovenská energetika a.s. 
Oświetlenie ulic zostało zrealizowane w większości gmin mikroregionu. 
Miejscowości są podłączone do sieci telefonii stacjonarnej spółki Slovak Telekom a.s. 
Pokrycie sygnałem GSM operatora Telekom, a.s., operatora Orange, a.s., i O2 je dość 
dobre.  
Miejscowości są pokryte sygnałem radiowym i telewizyjnym. Podłączenie do internetu w 
ostatnim czasie polepszyło się, rośnie liczba miejscowości, w których dostęp do internetu 
mieszkańców jest wystarczający.  
 
 
Zestawienie gmin mikroregionu według wybudowanej infrastruktury technicznej: 

 
Gmina 

 
gazociąg wodociąg kanalizacja Oczyszczalnia 

ścieków 

Bajerov 
 

tak tak nie nie 
Brežany 
 

tak nie nie nie 
Bzenov 
 

tak częściowo częściowo tak 
Janov 
 

tak częściowo częściowo nie 
Klenov 
 

tak tak nie nie 
Kvačany 
 

tak tak nie nie 
Ľubovec 
 

tak tak nie nie 
Miklušovce 
 

tak tak nie nie 
Ovčie 
 

tak nie w budowie w budowie 
Radatice 
 

tak nie nie nie 
Rokycany 
 

tak nie w budowie w budowie 
Sedlice 
 

tak częściowo nie nie 
Suchá Dolina 
 

tak tak nie nie 
Víťaz 
 

tak częściowo częściowo nie 
Žipov 
 

tak nie nie nie 
                                                                                                                                   Źródło: Urzędy gminy w mikroregionie 
 
 
W miejscowościach mikroregionu wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Śmieci 
komunalne z gospodarstw domowych gromadzi się w 85 l, 110 l i w 1100 l pojemnikach 
na śmieci, które posiadają gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa produkujące 
odpady komunalne. Zbiórkę i wywóz śmieci zapewnia firma FÚRA s.r.o. oraz firma AVE 
Slovensko 1 – 2 razy w miesiącu. Problem stanowi likwidacja odpadów biologicznych 
pochodzenia roślinnego, które powstają w związku z pielęgnacją zieleni miejskiej oraz 
jako bioodpad z cmentarzy i ogrodów.  
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6. Charakterystyka ekonomiczna mikroregionu 
 
Rolnictwo 
Rolnictwo w ostatnich latach przeszło przez złożone procesy transformacji i prywatyzacji, 
których celem przede wszystkim było uporządkowanie stosunków własnościowych oraz 
przejście do gospodarki rynkowej. 
Transformacja w rolnictwie oznaczała rozpad wielkich gospodarstw spółdzielczych. Miało 
to wpływ na spadek produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. Ożywienie rolnictwa pomogłoby 
znacznie obniżyć bezrobocie, zwłaszcza mieszkańców wsi. Ale spółdzielnie rolnicze nie 
planują w przyszłości istotnych zmian organizacyjnych i strukturalnych. Prywatna 
działalność w tej gałęzi rozwija się bardzo powoli. Samodzielnie działający rolnicy zajmują 
się produkcją roślinną i zwierzęcą tylko częściowo. Zainteresowanie prywatną 
działalnością w rolnictwie ze strony właścicieli gruntów jest zbyt małe, by mogło być 
główną działalnością. Spadek produkcji rolniczej negatywnie wpłynął na wykorzystanie 
możliwości pracy. Problemy obszarów wiejskich w ostatnim czasie nie leżały na czele 
interesu społecznego, poświęcano im mało uwagi. W wielu miejscowościach mamy do 
czynienia ze złą sytuacją ekonomiczną i socjalną z powodu gospodarczego wyciszenia 
przedsiębiorstw rolnych oraz obniżania zasobów gruntów w rolnictwie, które w wielu 
miejscowościach stwarzało wystarczającą ilość miejsc pracy.  
W mikroregionie obecnie działa firma SHR – Ing. Juraj Petranský, Ľubovec, Spółdzielnia 
Rolnicza Sedlice,  Spółdzielnia Rolnicza Branisko, Spółdzielnia Rolnicza Široké, spółka 
Agrovýroba Rokycany.  
Działalność rolnicza to przede wszystkim produkcja roślin, specjalne gatunki, którymi są 
gęsto siane zboża, ziemniaki i rzepak. Rozległe są tu też trwałe użytki zielone, zwłaszcza 
łąki i pastwiska. Gleba rolnicza uporządkowana z godnie klasyfikacją do 4 pierwszych klas 
jakości gleby tu nie występuje. Gleb nie wykorzystuje się do produkcji biomasy jako 
odnawialnego źródła energii. Istniejąca gleba do celów rolniczych umożliwia rozwój 
produkcji rolnej, jeśli uniemożliwi się występowanie nieodpowiednich zjawisk związanych 
z biodywersyfikacją. Produkcja zwierzęca jest w miarę popularna, zwłaszcza hodowla 
bydła, owiec i świń.  
W miejscowości Klenov znajduje bacówka zajmująca się hodowlą owiec, produkcją 
serów.   
W miejscowości Radatice znajduje się prywatna farma, w której hoduje się konie. 
 
Leśnictwo 
Głównym celem gospodarki leśnej jest planowe korzystanie u utrzymanie lasów. 
Kompleksy leśne mają wysoką wartość ekologiczną i są ważnym elementem krajobrazu. 
Na tym terenie zwykle występują lasy mieszane z przewagą drzew liściastych jak buk, 
dąb i grab. Miejscami występują drzewa iglaste jak jodła, jest mało świerka, zwłaszcza na 
bardziej stromych szczytach wzgórz. Znaczy udział w kompleksach leśnych mają lasy 
gospodarcze, które przede wszystkim wykorzystuje się do produkcji drewna wysokiej 
jakości, ale jednocześnie dbając o zapewnienie pozostałych funkcji lasów. Lasy ochronne 
oraz osobnego przeznaczenia znajdują się na stromych zboczach górskich, gdzie działają 
przeciwko osuwaniu się i erozji podłoża. Takie enklawy znajdują się w lasach masywu 
Czarnej Góry. Gospodarowanie w lasach realizuje się zgodnie z planem urządzania 
lasów.  
Grunty leśne są własnością prywatną wynajmowaną Lasom Republiki Słowackiej, 
wspólnotom leśnym, spółdzielniom leśnym, spółdzielniom gruntów, kołom łowieckim.  
W miejscowości Bzenov leśne grunty wynajmuje Szkoła Leśna Cemjata. Drewno 
przerabiane jest w tartaku należącym do zakładu drzewnego w miejscowości Bzenov, 
PILVIT Víťaz, tartak Klenov, zakład drzewny z suszarnią drewna Pillban dry Board Ruské 
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Pekľany. Obecnie sposób wykorzystania zasobów leśnych jako biomasy – odnawialnego 
źródła energii nie jest rozwinięty.  
W lasach przeważa zwierzyna wysoka (jeleń i sarna) oraz dziki. W mikroregionie 
popularne jest myślistwo. Działają tu liczne koła myśliwskie: Sopotnica, Háj, Fiľov, Potok, 
Brezová. 
 
Przemysł i budownictwo 
Przemysł w mikroregionie nie ma głębokich korzeni. W miejscowościach nie ma, a w 
przeszłości nie było zakładów przemysłowych. Mieszkańcy wykształceni w zawodach 
technicznych dojeżdżali do pracy w przemyśle do okolicznych większych miast. 
Dominującą pozycję mają małe przedsiębiorstwa nastawione na pracę z drewnem.  
Obecnie w dziedzinie produkcji drewna działają przedsiębiorstwa: PILVIT Víťaz, 
Drevovýroba Bzenov, w Klenove tartak i zakład stolarski – DEALWOOD, zakład drzewny 
Pillban dry Board Ruské Pekľany. Na produkcję drewna jest też zorientowany sektor 
prywatny w miejscowości Radatice -  gdzie prowadzony jest tartak.  
W mniejszym zakresie mieszkańcy tego terenu zajmują się kowalstwem, ślusarstwem, 
stolarką i usługami budowlanymi. W miejscowości Víťaz znajduje suę firma budowlana 
ULIP oraz firma Kadlubek. W miejscowości Sedlice są dwa kamieniołomy, które użytkuje 
firma EUROVIA SK i VSK MINING a.s.  
 
 



 
 
 

 65 

7. Środowisko naturalne 
 
7.1.   Budowa geologiczna regionu 
 
W związku z wielkością mikroregionu i jego przynależnością do różnych form 
geomorfologicznych jest to obszar geologicznie różnorodny. 
 
Centralną część obszaru zajmuje masyw Wyżyny Szaryskiej.  
Największa część wyżyny zbudowana jest z warstw fliszowych z centralnokarpackiego 
paleogenu złożone z piaskowców, zlepieńców, iłów, margli i brekcji. Na południowym 
skraju, w sąsiedztwie Czarnej Góry występują skały drugorzędowe. Poszczególne 
jednostki zbudowane ze skał z różną wytrzymałością oraz uskoki są charakterystyczne w 
morfologii Wyżyny Szaryskiej, w której można wyróżnić wyżynną i pagórkowatą rzeźbę 
terenu. Szerokie i stosunkowo niskie grzbiety (450 – 700 m), zbudowane z bardziej 
wytrzymałych piaskowców i zlepieńców, przeplatają się z dolinami i wąwozami 
erozyjnymi, które powstały w skałach iłowych i iłowcach. Wąskie przełomowe odcinki dolin 
powstały na trwalszych piaskowcach, dolomitach i zlepieńcach (dolina Sopotnicy i inne). 
 
Na zachodnie teren sięga do masywu Braniska.  
Z punktu widzenia geologii pasmo można podzielić na strefę północną Smrekovice i strefę 
południową Sľubice. Na zachodzie od paleogenicznych osadów oddziela je  uskok 
Poľanovic, a na wschodzie są to uskoki Šindliaru. Z powodu wyraźnego wydzielenia 
uskokami oraz budowy zrębowej w przeszłości uważano północną część  Braniska za 
samodzielne pasmo. Dopiero nowsze badania uzyskane podczas budowy tunelu Branisko 
sugerują, że całe pasmo jest prawdopodobnie częścią płaszczowiny weporskiej. Nad nim 
zachowały się resztki płaszczowiny gemerydzkiej. 
Strefa Sľubice ma podobną budowę geologiczną jak pobliskie pasmo Czarna Góra. Na 
północy tworzą je przede wszystkim granitoidy kompleksu bujanowskiego. W jego górnej 
warstwie znajduje się kompleks osadowy powierzchniowy ze słabą metamorfozą, który 
jest nazywany jednostką rużińską. Tworzą go warstwy górnego paleozoiku i triasu, 
miejscami także jury, przeważnie są to piaskowce, karbonaty i łupki ilaste. Południowa 
część Sľubicy składa się z tzw. mikluszowskiego kompleksu z migmatytów, gnejsów i 
amfibolitów. Jego osadowa pokrywa wytworzona jest z jednostki hrabkowskiej, która 
powstałą w górnym paleozoiku i średniej jurze. 
 
Południowa część mikroregionu rozciąga się na jednostkę geomorfologiczną Czarna 
Góra, która należy do pasma właściwego. Granica pomiędzy Górami Wołowskimi i 
Czarną Górą przebiega po linii tektonicznej Margecany. Na płaszczowinę weporską 
Czarnej góry w niektórych miejscach jest nasunięta płaszczowina gemerydzka, co nie 
tylko komplikuje budowę pasma, ale odbija się też w jego różnorodności. Krystaliczne 
jądro Czarnej Góry tworzą przede wszystkim łupki metamorficzne, filonity oraz 
paragnejsy. Czarne skały filityczne i zlepieńce z karbonu znajdują się pomiędzy 
Margecanami i Miklušovcami. Warstwy drugorzędowe  znajdujemy  jako pokrywa pasma 
właściwego w serii rużińskiej i hrabkowskiej, wśród nich najważniejsza jest szeroka na 
300m warstwa dolomitów budujących pasmo Sopotnické vrchy. 
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7.2. Geomorfologia 
 
Przyporządkowanie elementów geomorfologicznych. 
Obszar należy do dwóch jednostek geomorfologicznych – główna część obszaru należy 
do podprowincji Zewnętrznych Karpat Wschodnich, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, 
jednostka geomorfologiczna Wyżyna Szaryska. Wyżyna rozciąga się w kierunku północny 
zachód – południowy wschód i ma 30 km długości oraz około 300 km² powierzchni. Dzieli 
się na trzy części : Širocká, Sedlická a Chminianska brázda (jar). 
Zewnętrzne części obszaru należą do podprowincji Wewnętrznych Karpat Zachodnich – 
na zachodzie do Obszaru Fatrzańsko-Tatrzańskiego, jednostka geomorfologiczna 
Branisko. Przełęcz Chvalabohu w przesmyku Branisko dzieli pasmo na dwie części. 
Bardziej na północ i bardziej masywną Smrekovicę z najwyższym szczytem Smrekovica 
(1 200 m n. m.) i bardziej na południe Sľubicę z najwyższym szczytem Sľubica (1 129,4 m 
n .m.). 
Część południowa mikroregionu należy do obszaru Rudaw Słowackich, jednostka 
geomorfologiczna Czarna Góra i Roháčka. 
 
Formy rzeźby terenu 
Wyżyna Szaryska – Wobec okolicznych pasm górskich wydaje się być zróżnicowanym 
obniżeniem terenu, w przeciwieństwie do Kotliny Koszyckiej i Spisko-Szaryskiego 
międzygórza wygląda jak pofałdowana wyżyna. Wysokości wahają się tu pomiędzy 253 – 
700 m n. m. Średni kąt nachylenia osiąga wartość 3 – 15 stopni. 
Branisko – aż dwie trzecie pasma znajdują się na wysokości od 700 do 1 100 m n.p.m. 
Znaczne różnice wysokości względnej spowodowały powtórną erozję cieków na 
zboczach, czego wynikiem jest wcięcie się cieków w skały i powstanie systemu 
rozgałęzień. 
Czarna Góra – charakteryzuje się w miarę stałą wysokością (650-750m n.p.m.) głównych 
grzbietów i potokami gęsto przecinającymi jej powierzchnię. Roháčka jest najwyższą 
częścią pasma. Masyw wywyższony na linii uskoku, wytworzony z granitu i łupków 
metamorficznych. 
 
7.3.  Klimat 
 
Z punkty widzenia klimatu mamy tu do czynienia ze znacznie heterogenicznym obszarem. 
Spotykają się tu lokalizacje miejscowości w głębokich dolinach z górskimi warunkami w 
grzbietowych partiach pasm. Na ternie nie ma kompleksowych stacji meteorologicznych 
(tylko stacja pomiaru opadów Słowackiego Instytutu Hydrometeorologicznego w 
miejscowości Klenov). W pobliżu można uważać za reprezentatywne dane z kompletnej 
stacji meteorologicznej w Preszowie). 
 
Strefy klimatyczne 
Z punktu widzenia zaliczenia do stref klimatycznych (według Lapin i in. - Atlas krajiny SR) 
znaczna część obszaru mikroregionu należy do strefy średniej ciepłej (B) - rejonów M3, 
M5 i M6 oraz strefy chłodnej (C) - rejonu C1. 
Rejon M3 jest średnio ciepły, średnio wilgotny, pagórkowaty lub wyżynny, ma więcej niż 
50 dni letnich, temperatura w lipcu poniżej 16 0C, wilgotność od 0 do 60. Do tego rejonu 
zalicza się wschodnia część mikroregionu – dolina rzeki Svinka.
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Rejon M5 jest średnio ciepły, średnio wilgotny, wyżynny, temperatura w lipcu 16 0C, 
wilgotność od 60 do 120. Rejon ten występuje tylko na południowych i wschodnich 
zboczach Roháčky – w południowo-zachodniej części obszaru mikroregionu. 
Rejon M6 jest średnio ciepły, wilgotny, równinny, temperatura w lipcu poniżej 16 0C, 
wilgotność od 60 do 120. Do tego rejonu należy zasadnicza część obszaru – jego 
centralna część. 
Rejon  C1 jest średnio chłodny, średnia temperatura w lipcu 12 –160 C 
Należą tu doliny potoku Sopotnica (w miejscowościach Klenov i Miklušovce) oraz wyżej 
położone zbocza Braniska – Sľubice. 
 
Strefa ciepła jest reprezentowany przez ciepły, średnio wilgotny rejon z chłodną zimą. 
Średnia temperatura w najzimniejszym miesiącu w roku – w styczniu wynosi  od - 4 0  do - 
5 0 C. Najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień. W lipcu średnia temperatura waha się 
pomiędzy 18 i 19 0 C. Średnia temperatura roczna wynosi od 6 do 8 0 C. Temperatura 
powyżej 25 0 C występuje tu od 50 do 100 dni w roku. 
 
Bezpośrednio na badanym obszarze nie znajdują się żadne stacje meteorologiczne. Z 
tego powodu w celu zilustrowania temperatur na interesującym nas terenie podajemy 
dane ze stacji meteorologicznej w Preszowie znajdującej się blisko naszego obszaru. 
 
Średnia miesięczna (roczna) temperatura powietrza ( 0C) w okresie wegetacji (Źródło 
Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny):  
Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV– IX 
Preszów -4,8 -1,7 3,3 9,2 12,2 16,5 18,1 17,8 12,8 9,8 3,4 -0,7 8,0 14,5 

 
Opady 
Roczna suma opadów waha się od 650 do 700 mm. Najwięcej opadów jest w miesiącach 
letnich czerwcu i lipcu oraz jesiennych miesiącach październiku i listopadzie.   Zimą, w 
porównaniu z latem i jesienią, opadów jest stosunkowo mało i najwięcej jest w lutym. 
Pokrywa śniegowa występuje 50 – 70 dni w roku. Z punktu widzenia bilansów rocznych w 
XX wieku nie potwierdziły się długotrwałe zmiany, gdyż bilans rocznych sum opadów jest 
bliski średnim wartościom 630mm rocznie. 
 
Bezpośrednio na badanym obszarze nie znajdują się żadne stacje pomiaru opadów. Z 
tego powodu w celu zilustrowania średnich opadów na interesującym nas terenie 
podajemy dane ze stacji pomiaru opadów w Preszowie znajdującej się blisko naszego 
obszaru.  
 
Średnia miesięczna (roczna) suma opadów i sumy z letniego półrocza w mm (Źródło 
Słowacki Instytut Hydrometeorologiczny):  
Stacja 
pomiaru 
opadów 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Letnie 
półrocze 

Preszów 15 48 14 37 109 125 280 91 27 55 53 7 861 669 

 
Prędkość wiatru 
Na interesującym nas obszarze przeważają wiatry północno-wschodnie, wschodnie 
północno-wschodnie oraz północno-zachodnie. Pomiary prędkości wiatru pokazują, że 
największą średnią prędkość ma wiatr północny północno-zachodni i południowy 
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południowo-wschodni. Maksymalna średnia prędkość wiatru w latach 2000–2004 
osiągnęła 4,9 m.s-1, minimalna 2,3 m.s-1 a średnia dla całęgo okresu wyniosła 3,4 m.s-1. 
Maksymalną prędkość z pięciolecia wiatr osiągnął w kierunku południowym: prędkość 
wyniosła 6,1 m.s-1. 
 
7.4. Wody 
 
Cieki powierzchniowe 
 
Za hydrologiczne osie obszaru możemy przyjąć dwa główne cieki: - potok Sopotnica i 
rzekę Svinka. Cały obszar mikroregionu należy do dorzecza Hornadu – cieki wodne 
mające tu swoje źródła lub przepływające przez ten obszar to jego lewobrzeżne dopływy.   
Sopotnica ma swoje źródła nad miejscowością Klenov w jarze Sedlická brázda na 
wysokości około 625 m n. m. Płynie w kierunku południowo-wschodnim. Ma swoje 
dopływy w obszarach administracyjnych gmin: Sedlice i Suchá Dolina, po prawej stronie 
są to potok spod Zajačej hory (635,1 m n. m.), spod Zadného dolu (554,1 m n. m.), spod 
Rešetky (576,9 m n. m.), a po lewej stronie potok spod Bystrej (765,8 m n. m.). Płynie 
doliną na Wyżynie Szaryskiej (górny bieg) i przez masyw Czarna Góra (dolny bieg), gdzie 
przepływa pod pasmem Sopotnické vrchy.  
Rzeka Svinka ma swoje źródła w paśmie Branisko, w masywue Smrekovice. Płynie na 
południe, przepływając obok części miejscowości Kojatice: Šarišskich Lužianek 
i Kojatickej Doliny do miejscowości Rokycany, gdzie z prawej strony wpływa do niej  
najpierw Brežiansky potok (305,0 m n. m.), a następnie Kvačiansky potok i dalej płynie na 
południowy wschód na granicy miejscowości Bzenov. Z prawej strony wpływa do niej 
Hlboký potok, potem płynie przez miejscowości Janov i Radatice, gdzie znów wpada do 
niej z lewej strony Chujava, trochę wyraźniej meandruje, z prawej strony wpada do niej 
Ľubovec, po czym rzeka wije się na granicy Czarnej Góry. Na koniec przepływa przy 
miejscowości Obišovce i Kysak i wpada do Hornadu. 
 
Wody podziemne 
 
Nieprzepuszczające warstwy iłowe oraz skały andezytowe nie mają zasobów wód 
podziemnych. Flisze z piaskowcami mają małe zasoby wód podziemnych.  
 
Wody mineralne 
 
Na obszarze mikroregionu spotykamy wiele mniejszych źródeł wody mineralnej. Z 
uskokami tektonicznymi wiążą się źródła mineralne, np. w miejscowościach Bzenov 
a Brežany. 
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7.5. Gleby  
 
Wśród rodzajów gleby w mikroregionie przeważają szare gleby leśne – na lessowych 
glinach najniższych poziomów przeważają szare gleby leśne oglejone i gleby aluwialne, w 
wyższych poziomach, na warstwach fliszowych nasycone gleby szare, a w najwyższych 
partiach są to nienasycone szare gleby. W południowej części jaru Širocká brázda (Víťaz, 
Ovčie) przeważają pseudogleje modalne z lessowych glin oraz gleb na zboczach.  
W górnej części doliny rzeki Svinka (Rokycany, Bzenov) wśród różnych typów gleby 
spotykamy też gleby łąkowe  – mady rzeczne i pararędziny. 
Na północnych zboczach pasma Sopotnické vrchy przeważają rędziny i bielice 
(Sopornické vrchy oraz masyw Sľubicy). 
 
7.6. Przyroda ożywiona 
 
Obszar mikroregionu jest podzielony na niższą pagórkowatą część centralną (Wyżyna 
Szaryska) otoczoną od strony zachodniej masywem Branisko, a od południowej pasmem 
Czarnej Góry. 
Pierwotną rzeźbę terenu człowiek zmienił zwłaszcza w pagórkowatej i górzystej części 
Wyżyny Szryskiej. Teren pagórkowaty został prawie zupełnie pozbawiony lasów i zmienił 
się w step z wyraźną przewagą gruntów ornych. W części górzystej na terenach 
pozbawionych lasów dębowych i bukowych powstały rozległe pastwiska porośnięte trawą 
oraz krzakami. Występuje tu stosunkowo niewiele gatunków roślin. Zachowały się jedynie 
mniejsze kompleksy grądów, lasów bukowych i sosnowych. Przy Sedlicach rośnie, 
występująca tu rzadko, zanokcica klinowata i zanokcica serpentynowa. 
Lasy przeważnie porastają zbocza pasma Czarnej Góry (Sopotnické vrchy) i Braniska 
(Sľubica), znajdują się tu też fragmenty kompleksów leśnych, które są częścią Wyżyny 
Szaryskiej.  
Lasy mają zwykle charakter mieszany z przewagą drzew liściastych reprezentowanych 
zwykle przez buk i dąb. Miejscami występują kompleksy iglaste sosnowe i jodłowe. 
Zgodnie z planem urządzenia lasu większość lasów to lasy gospodarcze. 
Lasy ochronne i lasy innego przeznaczenia znajdują się na stromych zboczach, na 
których zabezpieczają glebę przed osuwaniem się i przed erozją. Biocenozy leśne to 
biotopy o znaczeniu europejskim lub narodowym.   
Roślinność krzewiasta zajmuje małą powierzchnię, ale stanowi ważny element 
dzisiejszego krajobrazu. Poza obszarem zabudowanym roślinność ta występuje przede 
wszystkim jako zieleń na gruntach rolnych – miedze na łąkach, roślinność w szczelinach 
erozyjnych, krzewy na niezagospodarowanych pastwiskach i łąkach, gdzie roślinność ta 
tworzy przejście pomiędzy lasem a trawami. Wyeksponowane zbocza, zwłaszcza w 
okolicach miejsc erozji, pierwotnie wykorzystywane jako pastwiska, także podlegają 
sukcesji różnorodnych typów roślin. Wyraźny akcent tworzą też kompleksy porastające 
brzegi rzek poza terenem zabudowanym oraz na terenie miejscowości złożone z wierzb, 
topoli i olch. 
Na terenie mikroregionu rośliny łąkowe/grunty pokryte trwale trawami pokrywają znaczą 
cześć całego trenu. Łąki i pastwiska znajdują się przede wszystkim w centralnej części 
mikroregionu i są oddzielone od siebie roślinnością krzewiastą. W strukturze krajobrazu 
łąki kośne i pastwiska zajmują podobnie wysoką pozycję jak roślinność krzewiasta.  
Większość obecnie kośnych łąk powstała w wyniku porośnięcia trawą słabszych gruntów 
ornych, co jest pozytywnym zjawiskiem z punktu widzenia różnorodności biologicznej. W 
miejscach osuwisk obserwuje się początkowe stadia powstawania łąk wilgotnych. Nie są 
to jeszcze biotopy łąkowe zbadane kompleksowo, a Państwowa Ochrona Przyrody 
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Republiki Słowackiej dysponuje informacją o występowaniu tu jednego biotopu o 
znaczeniu narodowym – pastwisk mezofilnych i pastwisk.  
Grunty orne w mikroregionie występują dość często, zwykle w postaci rozległych działek, 
które częściowo nie są rozdzielane roślinnością krzewiastą. Chodzi o pola znajdujące się 
na płaskich grzbietach i na powierzchniach z mniejszym spadkiem, które są znacznie 
mniej zagrożone erozją.   Zieleń na miedzach składa się tu z traw i ziół. Opisana 
roślinność na gruntach ornych jest znacznie zmieniona z powodu intensywnej produkcji 
rolnej. Przede wszystkim chodzi o stosowanie nawozów przemysłowych i herbicydów, 
które częściowo zmniejszyły rozwój chwastów, ale także roślin, zwłaszcza krzewiastych. 
 
Zwierzęta – występują tu przede wszystkim biotopy lasów, w których żyje głównie jeleń 
szlachetny, sarna leśna, dzik i ryś euroazjatycki. Z drobnych ssaków w pobliżu cieków 
wodnych znajdziemy rzęsorka rzeczka i wydrę europejską. 
 
7.7. Ochrona przyrody 
 
Na terenie mikroregionu nie występuje żaden park narodowy ani park krajobrazowy.  
Znajdują się tu dwa obszary chronione: 
 
Pomnik przyrody Podmorský zosuv (Podmorski uskok) 
 
Znajduje się w południowej części obszaru administracyjnego miejscowości Víťaz. 
Ochrona stromej ściany skalnej z wysokością około 40 m, powstałej w wyniku wydobycia 
kamienia w miejscu styku Wyżyny Szaryskiej i Czarnej Góry. Brak roślinności wynika z 
braku pokrycia glebą.  Miejsce o znaczeniu geologicznym – przykład bazaltowych warstw 
paleogenu. 
 
Rezerwat przyrody Dunitová skalka (Dunitowa skałka) 
 
Znajduje się w północno-wschodniej części obszaru administracyjnego miejscowości 
Sedlice. 
Rezerwat przyrody stanowi niezwykle cenne znalezisko powierzchniowego występowania 
dunitu na Słowacji. Rezerwat przyrody wykorzystywany jest jako obiekt naukowo-
badawczy. Jednocześnie jest to obszar włączony do sieci obszarów chronionych krajów 
członkowskich Unii Europejskiej NATURA 2000. 
 
7.8. Natura 2000 
 
Natura 2000 to nazwa sieci obszarów chronionych krajów członkowskich Unii 
Europejskiej, której celem jest przede wszystkim zachowanie dziedzictwa przyrodniczego 
ważnego nie tylko dla danego kraju członkowskiego, ale także dla Unii Europejskiej jako 
całości. 
Ta sieć obszarów chronionych ma zapewnić ochronę najcenniejszych i najbardziej 
zagrożonych naturalnie występujących gatunków roślin i zwierząt oraz biotopów 
przyrodniczych znajdujących się na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej, a 
przez ochronę tych gatunków i biotopów zagwarantować zachowanie biologicznej 
różnorodności w całej Unii Europejskiej.  
Podstawą do tworzenia sieci Natura 2000 są dwa akty prawne UE: 
-  dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 79/409/EWG o ochronie dziko (znana też 

jako Ptasia Dyrektywa - Birds Directive); 
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- dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (znana też jako Dyrektywa Siedliskowa - 
Habitats Directive). 

Na terenie mikroregionu znajdują się dwa obszary chronione: 
 
1. Obszar o znaczeniu wspólnotowym SKUEV0330 Dunitowa Skałka 
 
Rezerwat przyrody Dunitová skalka je wyjątkowy dzięki swojej budowie geologicznej. 
Jego wielkość to 0,35 ha i zajmuje część działki o numerze 950. Na terenie rezerwatu 
obowiązuje 4. stopień ochrony. Otulinę rezerwatu tworzy 100 m pas trenu dookoła jego 
zewnętrznych granic i obowiązuje w niej 3. stopień ochrony. Rezerwat przyrody Dunitowa 
Skałka został utworzony w 1964 roku. Jest cenny z powodu występowania dunitu – 
perydotytu bogatego w oliwin (dokładniej dunitu enstatytowego), w wielu miejscach 
zserpentynizowanego.  
Z takim podłożem wytworzonym z ultrazasadowych warstw wiążą się specyficzne gatunki 
roślin – serpentynofity. W rezerwacie przyrody rosną dwa najcenniejsze gatunki roślin. Są 
to zanokcica klinowata (Asplenium cuneifolium) i zanokcica serpentynowa (Asplenium 
adulterinum). Stwierdzono tu też występowanie paprotki zwyczajnej. Wszystkie te 
paprocie rosną w szczelinach skał występującej tu „wężowej” skały. Na zanik tej 
specyficznej flory może wpłynąć sukcesja sosny na obszarze chronionym.  
 
2.  Obszar specjalnej ochrony ptaków SKCHVU036 Volovské vrchy (Góry 
Wołowskie) 
 
Obszar wydzielony w celu zapewnienia odpowiednich warunków dla biotopów gatunków 
ptaków o znaczeniu europejskim oraz biotopów wędrownych gatunków ptaków: bociana 
czarnego, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego, dzięcioła 
trójpalczastego, turkawki zwyczajnej, jarząbka, krętogłowa zwyczajnego, włochatki 
zwyczajnej, sóweczki zwyczajnej, muchołówki białoszyjej, muchołówki małej, muchołówki 
szarej, orlika krzykliwego, orła przedniego, jarzębatki, przepiórki polnej, zimorodka 
zwyczajnego, puszczyka uralskiego, gąsiorka, głuszca, cietrzewia, trzmielojada 
zwyczajnego, puchacza zwyczajnego, dzięcioła zielonosiwego, by mogły przeżyć i 
rozmnażać się.  
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8. Historia 
 
Historyczny rozwój osadnictwa 
Źródło: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (Słownik krajoznawczy miejscowości na Słowacji) 

 
Miejscowość: Bajerov 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1332 jako Bayor, Bavari, rozwinięta 
miejscowość z dworem ziemiańskim. W roku 1393 wspomina się dwie osady: Horný 
i Dolný Bajerov, podobnie jest w 1427 roku. Później jako Bayar, Felsobayar (1427), 
Alsobayor, Felsew Bayor (1490), Bajerow (1786); węgierskie Bajor. Miejscowość należała 
do ziemianina Beka z Bajerova, a w roku 1427 do Fejera. W roku 1427 w Nižným 
Bajerovie było 26 zagród, a w Vyšným Bajerovie było 8 zagród. Gmina miała wielu 
właścicieli, w XVII wieku byli to Forgaczowie. W roku 1712 praktycznie się wyludniła. W 
roku 1787 miała 40 domów i 294 mieszkańców,    1828 miała 37 domów i 292 
mieszkańców. Mieszkańcy byli rolnikami, pracowali przy wyrębie lasu, przewozili towary 
lub zajmowali się domowym rzemiosłem. 
 
Miejscowość: Brežany 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1329 jako Boyak, później jako Buyak, 
Buayak (1355), Bujakow (1786), Brežany (1956); węgierskie Buják, Sárosbuják. 
Gmina na początku XV wieku należała do Cudarów, później Rozgonyich, Joanellich, a w 
XIX wieku do Pulskich. 
W roku 1427 było w gminie 15 zagród, w roku 1787 miała 16 domów i 107 mieszkańców, 
w roku 1828 miała 19 domów i 146 mieszkańców. Trudnili się rolnictwem, pracą w lasach 
oraz domowym rzemiosłem (tkaniem, wyplataniem koszy oraz produkcją mioteł). 
 
Miejscowość: Bzenov 
Miejscowość powstała w XIV wieku w majątku ziemian Čičarovic. Pierwsza wzmianka o 
miejscowości pochodzi z roku 1423 jako Bezenke, później jako Bezdenke (1447), Bzenow 
(1786), Bzinov (1920), Bzenov (1927); węgierskie Berzenke. 
W roku 1427 należała do prepozytury leleskiej. Miała 11 zagród. W XVI i XVII wieku 
należała na przemian do miasta Koszyce i do innych ziemian. 
W roku 1787 miała 24 domów i 163 mieszkańców (liczna biedota), w roku 1828 miała 28 
domów i 230 mieszkańców. Trudnili się rolnictwem, wyrębem lasów oraz produkcją 
narzędzi rolniczych (grabie, miotły itd.). 
 
Miejscowość: Janov 
Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1341 o rozwiniętej miejscowości z probostwem, 
młynem i dworem ziemiańskim Jana. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 
1341 jako Janula, później jako Jano (1427), Janow (1773); węgierskie Janó. W roku 1380 
kupił ją ród Aba z Drienova, od roku 1393 należała do prepozytury w Myšli. W roku 1427 
miała 20 zagród, w roku 1789 w miejscowości było 31 domów i 215 mieszkańców, w roku 
1828 miała 32 domy i 232 mieszkańców. Mieszkańcami byli rolnicy, którzy handlowali 
zbożem i bydłem, końmi, pracowali za wynagrodzenie w folwarku w Radačovie. 
 
Miejscowość: Klenov 
Miejscowość założona na prawie emfiteutycznym na początku XIV wieku, w roku 1330 
wzmiankowana jako probostwo. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 
1330 jako Clencberk, Clemberck, później jako Sopothnicha (1386), Klemberg (1786), 
Klembark (1920), Klembarok (1927), Klenov (1948); węgierskie Klambérk, Kelembér. 
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Gmina należała do Abów z Drienova, na początku XV wieku tu mieli dwór ziemianie z  
z Klenovca. W roku 1427 w miejscowości było 17 zagród, w roku 1787 były tu 62 domy 
i 436 mieszkańców, w roku 1828 było już 69 domów i 531 mieszkańców. Mieszkańcy 
zajmowali się wyrębem lasów, przewozili towary, węgiel i rudę dla Rolovej Huty, wypalali 
wapno, węgiel drzewny, tkali płótno, wytwarzali kamienie młyńskie.  
 
Miejscowość: Kvačany 
Údaje o obci sa uvádzajú od roku 1626. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 
roku 1626 jako Quaczian, później jako Kwaczan (1636), Kwacžany (1773), Kwačany 
(1808), Šarišské Kvačany (1920), Kvačany (1927); węgierskie Kvacsán, Kacsány. 
Na początku XVIII wieku należała do Joannellich. W roku 1787 było w niej 28 domów 
i 208 mieszkańców, w roku 1828 miała 35 domów i 284 mieszkańców. Byli to pracownicy 
leśni, powoźnicy, handlarze drewna, wytwórcy wrzeciona, krosien i fajek. Miejscowość w 
1831 roku dołączyła do powstania chłopskiego. 
 
Miejscowość: Ľubovec 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1337 jako Lobolch, później jako 
Lubouch (1334), Lybolch (1427), Lubowecz (1773), Ľubovec (1920); węgierskie Lubóc. 
Miejscowość wzmiankowana w roku 1337 jako majątek Abów z Drienova. 
W roku 1427 miała 11 siedlisk. Należała do Somosyich, w XVII wieku do Segneyich, od 
roku 1800 Pulskich. W roku 1787 w miejscowości znajdowało się 59 domów 473 
mieszkańców, w roku 1828 w było tu 75 domów i 565 mieszkańców. 
Zajmowali się rolnictwem, powoźnictwem (wozili sól, zboże, wino), chodzili do prac 
polowych. Także po roku 1918 żyli z rolnictwa, sezonowo z pracy w lesie.  
Od roku 1958 tu znajdowała się spółdzielnia rolnicza, w której pracowała część 
mieszkańców, pozostali zatrudnili się w zakładach przemysłowych w Preszowie, 
Koszycach i w okolicy. Do miejscowości Ľubovec należała miejscowość Ruské Pekľany. 
Miescowość Ruské Pekľany pojawia się w dokumentach w roku 1335 jako Poculnyk, 
później jako Poklen (1427), Orosz Peklín, Peklanky (1773), Peklani (1786), Ruské 
Peklany (1808), Pekľany (1920), Ruské Pekľany (1927); węgierskie Pillerpeklén. 
Wzmianka pochodząca z roku 1335 opisuje ją jako majątek należący do Abów z 
Drienova.  
W roku 1427 było w miejscowości 8 zagród, w roku 1787 miała 34 domy i 227 
mieszkańców. Trudnili się rolnictwem, hodowlą bydła, pracą w lasach. Wypalali i 
sprzedawali węgiel drzewny oraz drewno. Za czasów pierwszej Republiki 
Czechosłowackiej zajmowali się tradycyjnymi rzemiosłami. W roku 1964 miejscowość 
włączono do  Ľubovca. 
 
Miejscowość: Miklušovce 
Miejscowość założona na prawie eumfiteutyckim na początku XIV wieku. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1330 jako (villa) Nicolay, Mykleusuagasa, 
Micloysuagasa, później jako Miklossowcze (1773), Miklúšovce (1920), Miklušovce (1927); 
węgierskie Miklósvágás. 
Miejscowość wzmiankowana w roku 1330 jako wieś. Należała do majątku Abów z 
Drienova, a w roku 1427 miała 39 zagród. Pod koniec XV wieku należała do Richnavskich 
panów na zamku, pod koniec XVI wieku już do Mariássyich, w XVII wieku do Semseyich, 
Görgeyich, w XIX wieku do Ghillányich. 
W roku 1787 w gminie były 84 domy i 588 mieszkańców, w roku 1828 miała 74 domy 
i 561 mieszkańców. Żyli z chowu bydła, pracy w lasach i rolnictwa. Także po roku 1918 
mieszkańcy głównie trudnili się rolnictwem. 
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Miejscowość: Ovčie 
Miejscowość wzmiankowana w roku 1320 jako majątek panów ze Svinia. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1320 jako Wytez Noua et Antiqua, później jako 
Kysuithes, Naguithes (1427), Omče (1773), Omcze (1786), Malé Wítezowce (1808), Ovče 
(1920), Ovčie (1927); węgierskie Kisvitéz. 
W roku 1427 w gminie jest 12 zagród. Należała do ziemian z Širokiego, od XVI do XVII 
wieku należała do Hedryów, Bertótyów, w XIX wieku także do Tahyów. W roku 1787 w 
miejscowości było 31 domów i 178 mieszkańców, w roku 1848 miała 34 domy i 281 
mieszkańców. Byli rolnikami, prócz tego zajmowali się produkcją płótna i przewozem 
towarów. W roku 1831 miejscowość dosięgła cholera. Po roku 1918 mieszkańcy 
zajmowali się rolnictwem, hodowlą bydła, sezonowo pracą w lasach, niektórzy produkcją 
mioteł.  
 
Miejscowość: Radatice 
Radatice: 
Miejscowość powstała w roku 1964 przez połączenie Meretic i Radačova. Zaraz po 
powstaniu połączono też spółdzielnie rolnicze, w których pracowała większość 
mieszkańców.  
Meretice: 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1332 jako Sanctus Emericus, 
Scenthemrych, później jako Mereczicze (1773), Merečice (1920), Meretice (1927); 
węgierskie Meresicze, Szentimre, Sárosszentimre. Meretice pojawiają się w roku 1332 
jako rozwinięta miejscowość należąca do rodu Abów z Drienova.  
Radačov: 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1261 jako Radach, później jako 
Rodachfolus, Radachfelde (1273), Radach (1368), Radaczow (1773), Radačov (1786), 
Radačovce (1920), Radačov (1927); węgierskie Radács. Radačov pojawia się w roku 
1261, w roku 1273 miejscowość należała do magistra Hioba (razem z Dobros + 
Karachateluke). 
W roku 1427 miała 20 zagród. Należała do leleskiej  prepozytury, później do innych 
ziemian, w XVIII wieku do Klobušickich, Ružanskich a Mersich, w XIX wieku Hedryów 
oraz innych. 
W roku 1787 w miejscowości było 49 domów i 431 mieszkańców, w roku 1828 miała 62 
domy i 470 mieszkańców. Mieszkańcy, liczni biedacy, byli rolnikami, sprzedawali zboże, 
chodzili do sezonowych prac polowych. Zajęcia mieszkańców nie zmieniły się po 1918 
roku.  
Spółdzielnia rolnicza założona w roku 1951 rozpadła się w roku 1953, ponownie założona 
w 1957 roku. 
 
Miejscowość: Rokycany  
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1295 jako Berky, później jako 
Rokiczany (1773), Rokičani (1786), Rokocany (1920), Rokycany (1927); węgierskie Berki. 
W roku 1295 to rozwinięta miejscowość z młynem. Na początku XV wieku należała do 
zamku Sokol, w roku 1425 do panów z Pavlovic, od roku 1429 do miasta Koszyce. W roku 
1427 miała 21 zagród, w roku 1787 miała 39 domów i 261 mieszkańców, w roku 1828 
miała 45 domów i 333 mieszkańców. Zajmowali się rolnictwem, wożeniem towarów, 
chodzili do prac sezonowych.  
W latach 1880 – 1890 wiele osób wyprowadziło się z miejscowości. Po roku 1918 
mieszkańcy zajmowali się przeważnie rolnictwem. Spółdzielnia rolnicza została założona 
w roku 1958 a w roku 1964 została połączona ze spółdzielnią w Brežanach. 



 
 
 

 78 

 
Miejscowość: Sedlice 
Miejscowość założona na prawie emfiteutyckim na początku XIV wieku. Pierwsza 
wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1330 jako Selic, Telic, Sedlicz, Zedlicze, 
później jako Sednicha (1386), Zedleche (1427), Sedlicze (1773); węgierskie Szedlice. 
Wzmiankowana w roku 1330 jako majatek Abów z Drienova, w roku 1332 kupiona przez  
Drugethów, w roku 1386 Drienovscy. 
W roku 1427 w miejscowości było 66 zagród i należała do panów z Richnavy, w XVII 
wieku do Semseyów, Görgeyów, w XIX wieku był to majątek Tahyów i spółki górniczej 
Górnych Węgier. W roku 1787 w gminie było 81 domów i 617 mieszkańców, w roku 1828 
miała 101 domów i 759 mieszkańców. 
Mieszkańcy Sedlic to znani stolarze, producenci kół, zajmowali się wycinką lasów, 
wożeniem towarów, hodowlą bydła, wypalaniem wapna i handlem zbożem. Po roku 1918 
mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, tkactwem, produkcją przedmiotów z drewna. W 
miejscowości znajdowały się tartaki. 
Prowadzono też kamieniołom. Spółdzielnia rolnicza została założona w 1959. część 
mieszkańców pracowała w zakładach przemysłowych w Preszowie, Koszycach, Spiskiej 
Nowej Wsi i Prakovcach.  
 
Miejscowość: Suchá Dolina 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1330 jako rozwiniętej miejscowości 
Zokdelino, Zuhadelma, Zuhadolina, Sokdelino, później jako Azupathak (1427), Suhadolina 
(1453), Sucha Dolina (1773); węgierskie Suchádolina, Szárazvölgy. Należała do Abów z 
Drienova, a od XV wieku do Abów z Budimíra. 
W roku 1427 miała 15 zagród, w roku 1787 miała 37 domów i 292 mieszkańców, w roku 
1828 miała 56 domów i 443 mieszkańców. Byli to rolnicy, tkacze, furmani, zajmowali się 
też pracami sezonowymi. Miejscowość w roku 1965 została włączona do miejscowości 
Sedlice. 
Miejscowość: Víťaz 
Miejscowość wspominana w roku 1272 jako majątek Abów, w roku 1427 miała 33 
zagrody. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1272 jako Vytez, później 
jako Wythezmezew (1288), Vycez (1307), Wytez Noua Antiqua (1320), Uicez, Vicez 
(1373), Naguites (1427), Wizes (1773), Welké Wítezowce (1808), Vicež, Viťaz (1920), 
Vitež (1927), Viťaz (1948); węgierskie Nagyvitéz. 
Miejscowość należała do szlachty z Bertotoviec i Širokiego (Sirokayów, Bertótyów), 
później Hedryów, Frichyów, w XIX wieku Tahyów. W roku 1787 w miejscowości były 72 
domy i 602 mieszkańców, w roku 1828 miała 90 domów i 680 mieszkańców. Jako liczni 
biedacy zajmowali się rolnictwem, wypalali węgiel drzewny. 
W roku 1831 miejscowość przyłączyła się do powstania chłopskiego, jeden z powstańców 
został zgładzony. W roku 1913 połowa miejscowości spłonęła. Za pomoc węgierskiej 
Armii Czerwonej zastrzelono trzech braci Fleischerów i trzech braci Lefkovičów. 
Mieszkańcy za czasów pierwszej Republiki Czechosłowackiej zajmowali się rolnictwem 
oraz hodowlą bydła, niektórzy sezonową pracą w lasach.  
 
Miejscowość: Žipov 
Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z roku 1405 jako Isopo, później jako Iseph, 
Isseph (1427), Zipow (1773), Žipov (1786); węgierskie Izsép, Sárosizsép. Miejscowość 
wzmiankuje się w roku 1405, w roku 1427 miała 21 zagród. Gmina należała do ziemianina 
Ladislava Fejera, w roku 1761 Rollovów. 
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W roku 1787 było w miejscowości 37 domów i 323 mieszkańców, w roku 1828 miała 34 
domy i 254 mieszkańców. Byli to rolnicy, drwale, rzemieślnicy wytwarzający gliniane 
naczynia, zajmowali przewozem towarów (do Rolovej Huty). 
Mieszkańcy za czasów pierwszej Republiki Czechosłowackiej zajmowali się rolnictwem, 
niektórzy tkaniem. W miejscowości znajdował się tartak i gorzelnia.  
 
9. Stanowiska archeologiczne 
 
Gmina: Bajerov 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego (pisemna wzmianka z roku 1322) 
• Teren kościoła rzymskokatolickiego św. Michała – warstwy kulturowe z epoki 

nowożytnej. 
 
Gmina: Brežany  
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1329). 
 

Gmina: Bzenov 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka z 
roku 1423). 

Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 
• Nieistniejąca miejscowość średniowieczna Dúbrava (dokumenty z XIV i XV wieku). 
 

Gmina: Janov  
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1340). 

 
Gmina: Klenov 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 
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• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      (pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości 1332). 
Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 

• Miejsce zwane Hradisko – na zachód od miejscowości – możliwa wzmianka w 
średniowieczu. 

 
Gmina: Kvačany 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego (pierwsza pisemna wzmianka w roku 1588). 

 
Gmina: Ľubovec 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 
Ľubovec:  

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      (pierwsza wzmianka pisemna w roku 1337). 
Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 

• Miejsce zwane Košičany, na południowy zachód od zabudowań miejscowości – 
nieistniejąca miejscowość średniowieczna Košičany (pierwsza wzmianka pisemna 
w roku 1335, zanik na początku XVI wieku) 

Ľubovec, część miejscowości zwana Ruské Pekľany: 
•  Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 

archeologicznego 
      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza wzmianka pisemna w 
roku 1335). 

Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 
• Rzymska moneta cesarza Hadriana. 
 

Gmina: Miklušovce 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1332). 

• Teren świątyni grekokatolickiej – udokumentowane w badaniach ruchome i 
nieruchome znaleziska ze średniowiecza i epoki nowożytnej. 

 
Gmina: Ovčie 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 
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      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1320). 

 
 
Gmina: Radatice 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne części miejscowości nazywanej Radačov – obszar 
możliwego stanowiska archeologicznego z okresu średniowiecza i czasów 
nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości 1261). 

• Historyczne centrum części miejscowości o nazwie Meretice – obszar 
możliwego stanowiska archeologicznego z okresu średniowiecza i czasów 
nowożytnych (pierwsza wzmianka pisemna w roku 1332). 

• Podwyższony taras na prawym brzegu rzeki Svinka, na północ od młyna 
Pillera – ośrodek hutniczy z wczesnej epoki historycznej – odpad hutniczy z 
żelaza. 

• Miejsce Dubrovjany na lewym brzegu rzeki Svinka, na północ od młyna Pillera 
– ośrodek hutniczy z wczesnej epoki historycznej – odpad hutniczy z żelaza. 

Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 
• Nieistniejąca średniowieczna miejscowość Budulov (pierwsza wzmianka pisemna 

w roku 1247, ostatnia wzmianka z roku 1355). 
• Nieistniejąca miejscowość Karachateleke (pierwsza wzmianka pisemna w roku 

1323, ostatnia wzmianka z roku 1415). 
 
Gmina: Rokycany 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego (pierwsza wzmianka pisemna z roku 1295). 

 
Gmina: Sedlice 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1329). 

• Na wschodniej granicy zabudowań miejscowości, na południe od drogi z  
Suchej Doliny, w sąsiedztwie boiska, do tej pory bliżej niezlokalizowany 
nieistniejący kościół średniowieczny. 

 
Gmina: Suchá Dolina 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 
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z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza wzmianka pisemna o 
miejscowości z lat 30. XIV wieku). 
• Nieistniejący kościół średniowieczny w centrum miejscowości, na prawym, 

czyli zachodnim brzegu potoku. 
Stanowiska pojedyncze: 

• Dolina potoku Sopotnica – kamienny topór z późnej epoki kamiennej. 
 

Gmina: Víťaz 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza pisemna wzmianka o 
miejscowości 1272). 
• Nieistniejąca średniowieczna miejscowość Pohlodov – Korlátová Poruba z 

nieistniejącym kościołem (znana z dokumentów z XIV i XV) – narodowy zabytek 
kultury, wpisany do Centralnego wykazu zabytków pod nr 2059/0 

Bliżej niezlokalizowane oraz pojedyncze stanowiska: 
• Nieistniejąca średniowieczna miejscowość Maliník, znana z dokumentów z XIV 

wieku, prawdopodobnie na terenie folwarku Gluhov występującego w tym miejscu 
od  XV wieku. 

 
Gmina: Žipov 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na podstawie do tej pory wykazanych 
stanowisk archeologicznych wskazuje następujące obszary jako możliwe stanowiska 
archeologiczne: 

• Centrum historyczne miejscowości – obszar możliwego stanowiska 
archeologicznego 

      z okresu średniowiecza i czasów nowożytnych (pierwsza wzmianka pisemna w 
roku 1354). 

• Nieistniejący kościół ze średniowiecza, zgodnie z przekazem w pobliżu domu 
nr 23. 

 
Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie, zgodnie z ustawą o zabytkach przy 
współpracy z właściwym urzędem budowlanym, podczas wykonywania jakichkolwiek prac 
budowlanych lub innej działalności gospodarczej, zapewnia ochronę stanowisk 
archeologicznych, także poza wymienionymi obszarami z wykazanymi stanowiskami 
archeologicznymi oraz możliwymi stanowiskami archeologicznymi w procesie 
zaplanowania zagospodarowania przestrzennego oraz procedurze budowlanej.  
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10. Zabytki kultury 
 

Gmina: Bajerov 
W miejscowości Bajerov w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajduje się jeden zabytek kultury: 
• Kościół rzymskokatolicki św. Michała – nr w Centralnym wykazie zabytków 11180/0 – 

klasycystyczny, wybudowany w roku 1826 na miejscu wcześniejszego kościoła, 
wyremontowany roku 1930. Budynek jednonawowy z półokrągłym zamknięciem 
prezbiterium, nr działki 33. 

 
Gmina: Brežany 
W miejscowości Brežany w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajduje się jeden narodowy zabytek kultury: 
• Kościół grekokatolicki św. Łukasza Ewangelisty – nr w Centralnym wykazie zabytków 

272/0 – prostokątny budynek z bala z roku 1727, na którego kształt miały wpływ  
drewniane oraz kamienne średniowieczne kościoły w regionie, nr działki 205, 206. 

      Narodowy zabytek kultury Kościół grekokatolicki św. Łukasza Ewangelisty jest 
otoczony pasmem ochronnym na podstawie decyzji Urzędu Powiatowego w 
Preszowie wydział rozwoju regionalnego nr 74/03085 z dnia 22 lipca 1994. 

 
Gmina: Bzenov 
W miejscowości Bzenov nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego wykazu 
zabytków. 
 
Gmina: Janov  
W miejscowości Janov nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego wykazu 
zabytków. 
 
Gmina: Klenov 
W miejscowości Klenov w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajduje się jeden narodowy zabytek kultury: 
• Kościół grekokatolicki Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy z przyległościami – nr w 

Centralnym wykazie zabytków 2074/1-3 – wybudowany w połowie XIV wieku. Prosty 
prostokątny jednonawowy budynek na z prezbiterium na planie kwadratu, bez wieży, 
nr działki 1, 2, 3. narodowy zabytek kultury tworzą trzy obiekty zabytkowe: 
• Kościół (2074/1) 
• Dzwonnica drewniana (2074/2) 
• Mury (2074/3) 

 
Gmina: Kvačany 
W miejscowości Kvačany nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego wykazu 
zabytków. 
 
Gmina: Ľubovec 
W miejscowości Ľubovec w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajduje się jeden narodowy zabytek kultury: 
• Dwór a park – nr w Centralnym wykazie zabytków 2262/1-2 – w części miejscowości 

zwanej Ruské Pekľany, dwór pierwotnie w stylu rokoko z 2. trzydziestolecia XVIII 
wieku, w połowie XIX wieku częściowo przebudowany. Fasada jest podzielona 
kanelowanymi kolumnami z narożna rustyką. Otoczenie dworu jest urządzone w stylu 
naturalno-krajobrazowym. Urządzenie parku wykorzystuje pierwotny kształt terenu z 
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zastosowaniem elementów systemu wodnego. W parku przed ogrodową fasadą 
dworu znajduje się niedokończona fontanna z roku 1880 – 1890, nr działki 122, 124, 
127. 

 
Gmina: Miklušovce 
W miejscowości Miklušovce w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajduje się jeden narodowy zabytek kultury: 
• Kościół grekokatolicki Narodzenia NMP – nr w Centralnym wykazie zabytków 326/0 – 

pierwotnie wczesnogotycki wybudowany pod koniec XIII wieku wieku, wyremontowany 
po roku 1889. Budynek jednonawowy z prezbiterium na planie kwadratu, nr działki 1, 
2. 

 
Gmina: Ovčie 
W miejscowości Ovčie nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego wykazu 
zabytków. 
 
Gmina: Radatice 
W miejscowości Radatice w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajdują się poniższe zabytki kultury: 
• Kościół rzymskokatolicki św. Martina – nr w Centralnym wykazie zabytków 343/0 – 

pierwotnie gotycki, wybudowany przed rokom 1300, przebudowany w roku 1630. 
Obiekt jednonawowy osobny, ze świątynią zakończoną prostym zamknięciem, do 
którego od strony północnej nawiązuje węższa pierwotna zakrystia, nr działki 1. 

• Kościół rzymskokatolicki św. Emeryka – nr w Centralnym wykazie zabytków 325/0 – 
wczesnogotycki z wcześniejszymi elementami romańskimi, wybudowany przed rokom 
1300. W XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Obiekt jednonawowy osobny, 
ze świątynią zakończoną prostym zamknięciem, do którego od strony północnej 
nawiązuje węższa pierwotna zakrystia i przebudowana wieża, nr działki 385. 

• Dwór – nr w Centralnym wykazie zabytków 10846/0 – budynek późnoklasycystyczny 
z roku 1863, na planie litery „U“, który w roku 1901 został powiększony o blokową 
dobudowę, nr działki 533, 534. 

 
Gmina: Rokycany 
W miejscowości Rokycany w Centralnym wykazie zabytków  evidovaná jedna narodowy 
zabytek kultury. 
• Kościół rzymskokatolicki św. Kataríny – nr w Centralnym wykazie zabytków 345/0 – 

późnogotycki, wybudowany pod koniec XIV wieku, wyremontowany po roku 1462. 
Jednonawowy budynek z poligonalnym prezbiterium i drewnianą wbudowaną wieżą, 
nr działki 1. 

 
Gmina: Sedlice 
W miejscowości Sedlice nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego wykazu 
zabytków. 
 
Gmina: Suchá Dolina 
W miejscowości Suchá Dolina nie znajduje się żaden zabytek wpisany do Centralnego 
wykazu zabytków. 
 
Gmina: Víťaz 
W miejscowości Víťaz w Centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków 
nieruchomych znajdują się poniższe zabytki kultury: 
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• Kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Apostoła z przyległościami – nr w Centralnym 
wykazie zabytków 11480/1-3 – wczesnogotycki kościół wybudowany w pierwszej 
połowie 14. wieku, przebudowany w stylu barokowym w latach 70. XVIII wieku. 
Prostokątna jednonawowa budowla z poligonalnym prezbiterium oraz wbudowaną 
wierzą na zachodniej fasadzie nawy, nr działki 162/1, 162/2. narodowy zabytek kultury 
tworzą trzy obiekty zabytkowe:  
• Kościół (11480/1) 
• Mury (11480/2) 
• Cmentarz przykościelny ( 11480/3) 

• Nieistniejący kościół – nr w Centralnym wykazie zabytków 2059/0 – stanowisko 
archeologiczne – nieistniejąca miejscowość z kościołem, znajduje się na południowy 
zachód od zabudowań miejscowości Víťaz na prawym brzegu potoku Pohlodov, nr 
działki 1112. 

 
Gmina: Žipov 
W miejscowości Žipov do Centralnego wykazu zabytków jest wpisany jeden narodowy 
zabytek kultury. 
• Dwór – nr w Centralnym wykazie zabytków 407/1-2 – obiekt dworski został 

wybudowany pod koniec XVIII wieku v duchu wchodzącego klasycyzmu, jako 
dwupiętrowy, mocno przebudowany po II wojnie światowej, nr działki 281, 282, 283. 
narodowy zabytek kultury tworzą dwa obiekty zabytkowe: 
• Dwór (407/1) 
• Budynek mieszkalny (407/2) 

 
Na terenach narodowych zabytków kultury oraz w ich strefach ochronnych należy 
przestrzegać przepisów § 32 ustawy o zabytkach Słowackiej Republiki.  
W miejscowościach znajdują się inne obiekty o wartości architektonicznej, historycznej i 
kulturowej, które nie zostały wpisane do Centralnego rejestru zabytków. Należałoby te obiekty 
wyłuskać i wpisać do Rejestru pamiątek miejscowości. Miejscowości zgodnie z § 14 ustawy 
Republiki Słowackiej nr 49/2002 o ochronie zabytków wraz z późniejszymi zmianami mogą 
prowadzić Rejestry pamiątek miejscowości. Do takiego rejestru można wpisać rzeczy 
ruchome i nieruchome, łączone wytwory przyrody i człowieka, wydarzenia historyczne, nazwy 
ulic, nazwy miejscowe i geograficzne nawiązujące do historii oraz osobistości miejscowości. 
Do takiego rejestru można też wpisać stare drzewa w granicach administracyjnych 
miejscowości, pasje, krzyże i inne obiekty. Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie na 
wniosek władz miejscowości zaoferuje pomoc merytoryczną i metodyczną przy tworzeniu 
rejestru pamiątek miejscowości. 
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11.   Turystyka 
 
11.1. Podaż i popyt w turystyce, ilość odwiedzin mikroregionu 
 
Nawiązując do Narodowego programu rozwoju turystyki w Republice Słowackiej oraz 
Regionalizacji turystyki w Republice Słowackiej, zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego dla województwa preszowskiego mikroregion „Czarna Góra“ w powiecie 
preszowskim jest częścią Regionu Szaryskiego i zajmuje obszar Dolnego Szarysza.  
Głównym obszarem rekreacyjnym w pobliżu omawianego mikroregionu jest areał 
rekreacyjny Bachureň – Branisko, który nadaje się do uprawiana turystyki zimowej i letniej 
oraz areał rekreacyjny Stredný Spiš (Średni Spisz), który ma charakter letniskowy i nadaje 
się do turystyki wiejskiej.  
Mikroregion „Czarna Góra“ jako stowarzyszenie rozwoju turystyki „Czarna Góra“ ma 
wystarczający potencjał naturalny dla rozwoju turystyki w swoich granicach.   
 
 
Gmina: Bajerov 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Bajerov leży w dolinie potoku Kvačiansky w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku na terenie Wyżyny Szaryskiej, które na południu łączy się z Sedlicką brázdą i 
pasmem Sopotnické vrchy i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia 
stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej lokalizacji. Dlatego miejscowość Bajerov służy 
jako przestrzeń do rozwoju uzupełniających funkcji turystycznych i dlatego warto 
rozważyć połączenie wielu gmin do celów organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. 
Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów są szerokie i mogą służyć do 
uprawiania turystyki, turystyki rowerowej i grzybobrania latem,a w zimie do turystyki 
narciarskiej. Na terenie gminy nie ma żadnego terenu rekreacyjnego nie ma też ogródków 
działkowych.  
Gmina ma odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej i 
zimowej w przyrodzie. Północna część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednią 
lokalizację do pełnego rozwoju turystyki dynamicznej oraz pieszej. Przede wszystkim 
dolina potoku Kvačiansky i z nim połączony zalesiony masyw Wyżyny Szaryskiej oferuje 
szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. 
Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych 
i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami Kvačany 
i Žipov. W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości zaplanowano 
połączenie oznakowanych szlaków i wytworzenie pętli tras o różnej długości i 
zróżnicowanym poziomie trudności, czym stworzy się optymalne warunki do połączenia 
proponowanych atrakcji i aktywności z   centrum miejscowości Bajerov. Na terenie 
miejscowości znajduje się częściowo zbadana rozpadlina Pukavica. Jest to interesująca 
jaskinia grawitacyjna znajdująca się na północny zachód od terenów zabudowanych w 
miejscu zwanym Pukavica w zlepieńcach centralno-karpackiego paleogenu Wyżyny 
Szaryskiej. Ze zrealizowanych badań wynika, że należy ogrodzić otwór, jaskinię oznaczyć 
i zmienić bieg polnej ścieżki.   Ten wytwór przyrody należy wkomponować do planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości i po dokładnym zbadaniu i niezbędnych 
przeróbkach wykorzystać na potrzeby turystyki. 
Na badanym obszarze znajdują się trzy źródła naturalnych wód mineralnych. Pierwotne 
naturalne źródła, które zostały pogłębione, znajdują się na północnym zachodzie gminy 
około 1,5 km od centrum miejscowości. Wody wykorzystuje się do picia. Źródła po 
wybudowaniu odpowiedniego ujęcia i urządzeniu okolicy, podobnie jak rozpadlinę 
Pukavica, można wykorzystać jako atrakcje turystyczne.  
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Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki 
Fiľov w pobliskich lasach, gdzie działa koło myśliwskie Fiľov, do którego należy 15 
myśliwych i które posiada swój obiekt na terenie obce. 
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
W koncepcji rozwoju nie ma mowy o urządzeniach i terenach turystycznych. Na 
północnym zachodzie gminy, około 1,5 km od centrum miejscowości znajdują się 
naturalne źródła wód mineralnych, które wykorzystuje się do picia, a wybudowaniu 
odpowiedniego ujęcia i urządzeniu okolicy można je wykorzystać jako atrakcje 
turystyczne.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości do celów rekreacji dziennej i 
weekendowej wyznacza obszar właśnie przy źródłach. Do rekreacji dziennej i 
weekendowej wykorzystuje się tereny po drugiej stronie miejscowości, gdzie z 
wierzchołka Štvrtky na wysokości 495 m n.p.m. i Bekovca na wysokości 502,3 m n.p.m. 
rozpościera się dobry widok na całą miejscowość i okolice.   
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
północna część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej pełnego 
rozwinięcia. Przede wszystkim dolina potoku Kvačiansky i z nim połączony zalesiony 
masyw Wyżyny Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 
turystycznych i relaksu na łonie natury. Z drugiej strony struktura krajobrazu wschodniej 
części obszaru z dominującymi rozległymi gruntami ornymi z punktu widzenia turysty nie 
jest zbyt atrakcyjna. Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do 
wycieczek pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi 
miejscowościami Kvačany i Žipov.  
Plan zagospodarowania przestrzennego obce uwzględnia utworzenie nowych szlaków 
turystycznych po dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia istniejących i 
nowych atrakcji w gminie z centrum miejscowości Bajerov o zróżnicowanej długości 
i stopniu trudności:  
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi do kościoła w miejscowości Bajerov po drodze 

lokalnej a potem po ścieżce polnej na północ do miejsca o nazwie Pukavica, gdzie 
znajduje się częściowo zbadana rozpadlina Pukavica i dalej prowadzi do miejsca 
Mercinkovec, a potem doliną potoku potoku bez nazwy na północ do źródeł wód 
mineralnych o nazwie Tri studničky.  

• Szlak rowerowy numer 2 –  prowadzi do kościoła w miejscowości Bajerov po drodze 
lokalnej i polnej ścieżce w kierunku południowym do miejsca nazywanego Kopce i 
dalej prowadzi na południe po obszarze gminy Sedlice w dolinie potoku bez nazwy w 
pobliżu rezerwatu Dunitowa skałka do kościoła, gdzie szlak ten łączy się z 
oznakowanym niebieskim szlakiem turystycznym nr 2820.  

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę przede wszystkim z miejsca Štvrtky 495 m n.p.m. i z Bekovca 502,3 
m n.p.m. na wschodzie gminy z szerokimi panoramami. 
 
 
Gmina: Brežany  
 
Potencjał obszaru  
Brežany leżą na Wyżynie Szaryskiej w dolinie potoku Brežanský, prawostronnego 
dopływu Svinky, w atrakcyjnym, mało zmienionym środowisku. Znajduje się stosunkowo 
blisko miasta Preszów, co umożliwia stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej 
miejscowości. Dlatego ważne jest, by miejscowość Brežany służyła jako przestrzeń do 
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rozwoju funkcji uzupełniających turystykę i można rozważyć połączenie wielu obszarów 
administracyjnych w celu organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości 
wykorzystania w obszarze średnich terenów są szerokie i mogą służyć do uprawiania 
turystyki, turystyki rowerowej i grzybobrania latem,a w zimie do turystyki narciarskiej.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
W północnej części gminy znajdują się ogródki działkowe z 12 domkami.  
W środku miejscowości, w przestrzeni publicznej znajduje się źródło wody mineralnej.   
Źródło jest chronione drewnianym daszkiem. Obok wybudowano altankę. Po 
zagospodarowaniu otoczenia może służyć jako miejsce turystyczne. 
We wsi znajduje się drewniany kościół grekokatolicki św. Łukasza Ewangelisty z roku 
1727, jedyny taki w powiecie Preszów, a także na całej Wyżynie Szaryskiej. Na Słowacji 
został zaliczony do narodowych zabytków kultury. Kościółek jest częścią historycznego 
cmentarza. Ten narodowy zabytek kultury może być wykorzystywany jako produkt 
turystyczny o specyficznej tematyce (poznawanie zabytków kulturowych, historycznych i 
religijnych). 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
północno-wschodnia część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do 
jej pełnego rozwinięcia. Dzięki dolinie rzeki Svinka oraz zalesionym zboczom Wyżyny 
Szaryskiej występują tu szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych 
i relaksu na łonie natury. Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek 
pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami 
a mesto Prešov. Przez ten obszar nie prowadzą żadne oznakowane szlaki turystyczne. 
Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy Brežany służą szlaki 
turystyczne po ścieżkach polnych i leśnych. Na terenie miejscowości planowana jest szlak 
rowerowy. 
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę przede wszystkim z miejsca Lesík 494 m n.p.m. i Bučina 529,4 m 
n.p.m. z szerokimi panoramami. 
 
 
Gmina: Bzenov 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Bzenov leży w dolinie rzeki Svinka w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku na terenie Wyżyny Szaryskiej, od południa styka się z jarem Sedlická brázda i 
pasmem Sopotnické vrchy i jest stosunkowo blisko miasta Preszów, co umożliwia 
stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej miejscowości. Dlatego ważne jest, by 
miejscowość Bzenov służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających turystykę 
i można rozważyć połączenie wielu obszarów administracyjnych w celu organizacji 
rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów są 
szerokie i mogą służyć do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej i grzybobrania latem, 
a w zimie do turystyki narciarskiej. Dolina rzeki Svinka i z nią połączony zalesiony masyw 
Wyżyny Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 
turystycznych i relaksu na łonie natury.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
W południowo-zachodniej części miejscowości w dolinie potoku Hlboký jest teren 
rekreacyjny, gdzie znajdują się domki letniskowe i obiekty pierwotnej zabudowy używane 
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do celów rekreacji – około 10 obiektów z ograniczoną możliwością dobudowania około 10 
domków letniskowych. 
Ponieważ gmina nie ma wystarczającej ilości odpowiednich terenów przyrodniczych do 
rozwoju rekreacji i sama stanowi naturalną bramę do terenu rekreacyjnego Czarna Góra, 
wybudowano na jej terenie zaplecze turystyczne z 20 miejscami do spania i z centrum 
informacji. Usługi noclegowe są na poziomie noclegowni turystycznych. Zaleca się 
powiększenie bazy noclegowej do minimum 46–52 miejsc noclegowych oraz stworzenie 
miejsca oferującego usługi gastronomiczne na 50 miejsc. 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
północno-wschodnia część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do 
jej pełnego rozwinięcia. Dolina rzeki Svinka i z nią połączony zalesiony masyw Wyżyny 
Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych i 
relaksu na łonie natury. Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek 
pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami 
Radatice, Rokycany i miastem Preszów. Przez ten obszar nie prowadzą żadne 
oznakowane szlaki turystyczne. Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze 
administracyjnym gminy Bzenov służą tylko nieoznaczone polne i leśne ścieżki.  
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości nie zaprojektowano nowych 
szlaków rowerowych, gdyż teren jest odpowiednio pokryty takimi szlakami.  
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, np. z miescja Povrazy na północnym zachodzie gminy, Rokytová 
(punkt 405m n.p.m.) oraz ponad osadą romską na południu gminy (punkt 337m n.p.m.) z 
szerokimi panoramami. 
 
Gmina: Janov  
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Janov leży w południowo-wschodniej części Wyżyny 
Szaryskiej w dolinie Veľkej Svinky. Gmina oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych 
wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Gmina ma odpowiednie warunki jako 
punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z 
sąsiednimi miejscowościami Radatice, Bzenov i miastem Preszów. Przez ten obszar nie 
prowadzą żadne oznakowane szlaki turystyczne. Do uprawiania pieszej turystyki 
w obszarze administracyjnym gminy Janov służą tylko nieoznaczone polne i leśne ścieżki.  
W południowo-zachodniej części miejscowości Janov znajduje się wyciąg narciarski 
o długości o 450 m.  
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę. Znany punkt widokowy znajduje się nad wyciągiem z panoramą  na 
Preszów i Dubník. 
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Funkcje rekreacyjne można rozwijać w północno-zachodniej części miejscowości przy 
wyciągu narciarskim po wybudowaniu zaplecza rekreacyjnego – powiększenie terenu 
narciarskiego – zwiększenie liczby wyciągów ze sztucznym naśnieżaniem. 
Gmina Janov ma pozwolenie na budowę domu gminnego z miejscami noclegowymi 
i usługami gastronomicznymi, który zostanie umiejscowiony przy wyciągu narciarskim, z 
około 20 miejscami noclegowymi i około 50 miejscami w restauracji. 
Przez zagospodarowanie otoczenia Galerii Pavla Šarišskiego można stworzyć miejsce do 
wykorzystania przez turystów.  
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Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Gmina ma 
odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia. Dolina rzeki Svinka i z nią połączony 
zalesiony masyw Wyżyny Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych 
wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Gmina ma odpowiednie warunki jako 
punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z 
sąsiednimi miejscowościami. Przez ten obszar nie prowadzą żadne oznakowane szlaki 
turystyczne. Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy Janov 
służą tylko nieoznaczone polne i leśne ścieżki.  
 
 
Gmina: Klenov 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Klenov leży na terenie Sedlickej brázdy, od południa styka się z górą 
Roháčka oraz doliną potoku Sopotnica w atrakcyjnym, mało zmienionym środowisku i jest 
stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia stworzenie zaplecza rekreacyjnego dla 
siedziby województwa. Dlatego ważne jest, by miejscowość Klenov służyła jako 
przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających turystykę i dlatego ważne jest rozważenie 
połączenia wielu obszarów administracyjnych do celów organizacji rekreacji i turystyki 
wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów są szerokie i mogą być 
wykorzystywane do turystyki edukacyjnej i rowerowej  i grzybobrania latem,a w zimie do 
turystyki narciarskiej. Na obszarze gminy znajduje się około 50 źródełek i dopływów 
potoku Sopotnica, rzeki Svinka, a także Hormadu. Fakt ten może zostać wykorzystany do 
stworzenia ścieżki edukacyjnej – uprawiania turystyki poznawczej i edukacyjnej. Gmina 
ma odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej i zimowej 
w przyrodzie. Realizacja atrakcji turystycznych jak wejście   do doliny potoku Sopotnica a 
dostęp do masywu Roháčky oraz pasma Bujanovské vrchy – potencjału wypoczynkowego 
i turystycznego pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i stworzenie 
sezonowych i stałych miejsc pracy. Możliwość wybudowania zaplecza rekreacyjnego 
miejscowości w jej południowej i południowo-zachodniej części oraz stworzenia 
odpowiednich miejsc noclegowych dla turystyki bezpośrednio w zabudowanym terenie 
miejscowości, łączy się w wykorzystaniem lokalnej infrastruktury i tam zlokalizowanych 
usług noclegowych, gastronomicznych, handlowych i innych  przez turystów.  
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki 
w pobliskich lasach na obszarze gminy, którego właścicielem jest koło łowieckie Potok 
w Miklušovcach z 20 myśliwymi.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Funkcję rekreacyjną można rozwijać na południe i na południowy zachód od zabudowy 
miejscowości w pobliżu potoku Sopotnica i leśnych masywów Czarnej Góry przez 
wybudowanie zaplecza rekreacyjnego na terenie zabudowanym miejscowości.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości w południowo-wschodniej części 
uwzględnia powstanie terenu wypoczynkowego i sportowego z budową stawu o 
powierzchni około 4 600 m2 na potoku Sopotnica i na przyległych terenach oraz jego 
wykorzystanie do celów rekreacji. Częścią terenu ma być pobliski obiekt sportowy z 
boiskiem do piłki nożnej. Do rekreacji rodzinnej i weekendowej będą służyć tereny Strefy 
Relaksu Bystrá w dolinie górnego biegu potoku Bystrá z wykorzystaniem lasów przy 
granicach gminy zgodnie z przepisami o ochronie przyrody, gdzie już jest domek i tereny 
obecnie wykorzystywane jako miejsca odpoczynku i wycieczek z miejscami do siedzenia i 
relaksu. Planowana Strefa Relaksu Bystrá w zachodniej części miejscowości ma 
powierzchnię 47 360 m2. Plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia też na 
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terenie byłego gospodarstwa rolnego hodowlę koni w celu utworzenia hipocentrum ze 
stajniami na hodowlę 10 – 20 koni oraz odpowiednim zapleczem socjalnym i technicznym, 
z wybiegiem o wymiarach około 11 760 m2 na sąsiednich pastwiskach i szlakami konnymi 
w okolicy. Aby zwiększyć turystyczną atrakcyjność gminy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje na miejscu stanowiska archeologicznego rekonstrukcję wieży 
strażniczej – jej ruiny znajdują się w miejscu Hradisko na zachód od centrum 
miejscowości. Miała by to być drewniana replika wieży wykorzystywana do celów 
widokowych. Plan przewiduje też włączenie hodowli owiec do oferty turystycznej przez 
wybudowanie bacówki we wschodniej części gminy. Rozwój tej działalności rolniczej 
otwiera możliwości dla rozwoju agroturystyki i zmiany istniejących domów na domki 
letniskowe. Do zwiększenia możliwości noclegowych służy także budowa pensjonatu w 
zabudowie miejscowości. Na terenie zabudowanym miejscowości są trzy  tereny 
rekreacyjne o powierzchni całkowitej 6 000 m2. Rozwój obiektów do uprawiania sportów 
zimowych, jazdy na rowerze, budowa szlaków turystycznych i konnych, działalność 
agroturystyczna oraz tereny z domkami letniskowymi stworzą odpowiednie warunki do 
stopniowej przemiany tej miejscowości w miejsce o ważnej funkcji rekreacyjnej, co jest 
celem niniejszego dokumentu. Do rozwoju ruchu turystycznego będzie też służyć centrum 
informacji w pomieszczeniach budynku domu kultury oraz na ternie miejscowego parku w 
centralne części miejscowości.  
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Wschodnia część 
obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia. 
Przede wszystkim przełom potoku Sopotnica i sąsiadujący z nim zalesiony masyw 
Roháčka oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych i 
relaksu na łonie natury. Z drugiej strony struktura krajobrazu wschodniej części obszaru z 
dominującymi rozległymi gruntami ornymi z punktu widzenia turysty nie jest zbyt 
atrakcyjna.  
Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych 
i rowerowych, przede wszystkim w powiązaniu z miejscowościami Miklušovce i Sedlice.  
Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy Klenov służą też 
nieoznakowane szlaki na ścieżkach polnych i leśnych. Plan zagospodarowania 
przestrzennego obce uwzględnia utworzenie nowych szlaków turystycznych po 
dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia istniejących i nowych atrakcji 
w gminie z centrum miejscowości Klenov o zróżnicowanej długości i stopniu trudności:  
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi od przystanku autobusowego w miejscowości 

Klenov po ścieżce polnej na południowy wschód w kierunku miejscowości  Miklušovce 
o granicy gmin w miejscu Grejnár a potem na północny zachód po grzbiecie Sedlickiej 
brázdy  z pięknymi widokami na miejscowość, Slanské i Volovské vrchy, Zamek 
Szaryski i Kapuszański,  z dojściem do drogi nr II/546, a po niej na Klenovský vrch, 
a potem drogą nr III/5463 z powrotem do miejsca startu .  

• Szlak rowerowy numer 2 –  prowadzi od przystanku autobusowego w miejscowości 
Klenov w kierunku miejscowości Margecany i przy ujęciu wodnym w kierunku 
południowo-zachodnim po ścieżce polnej do Brezín, przez las do miejsca 
 Miklušovské skaly do południowo-zachodniej części miejscowości Miklušovce i drogą 
nr III/5463 z powrotem do miejsca startu.  

• Szlak rowerowy numer 3 –  prowadzi od przystanku autobusowego w miejscowości 
Klenov po ścieżce polnej na południowy wschód w kierunku miejscowości  Miklušovce 
do granicy gmin w miejscu Grejnár a potem polną ścieżką po grzbiecie Sedlickiej 
brázdy do miejscowości Sedlice. 
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Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę przede wszystkim z Banského vrchu na północy gminy oraz 
z Úboča na północnym wschodzie. 
 
 
Gmina: Kvačany 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Kvačany leży w dolinie potoku Kvačiansky w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku na terenie Wyżyny Szaryskiej, który na południu styka się z jarem Sedlická 
brázda i pasmem Sopotnické vrchy i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To 
umożliwia stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej lokalizacji. Ważne jest, by 
miejscowość Kvačany służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających 
turystykę i dlatego ważne jest rozważenie połączenia wielu obszarów administracyjnych 
do celów organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze 
średnich terenów są szerokie i mogą służyć do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej i 
grzybobrania latem,a w zimie do turystyki narciarskiej.  
Na ternie gminy nie ma ogródków działkowych. W gminie nie ma terenów ani obiektów 
uzdrowiskowych. Na tym obszarze nie ma też źródeł leczniczych wód mineralnych. Gmina 
ma odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej i zimowej 
w przyrodzie. Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i 
rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami 
Bajerovem, Miklušovcami i Klenovem. Przez ten obszar nie prowadzą żadne oznakowane 
szlaki turystyczne. Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy 
Kvačany służą tylko nieoznaczone polne i leśne ścieżki. Pewną niewygodą korzystania z 
oznakowanych szlaków turystycznych z punktu widzenia turysty jest ich odległość od 
miejscowości. Przez obszary sąsiednich gmin przechodzą szlaki rowerowe. Na terenie 
gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a także 
szerszą okolicę z szerokimi panoramami.  
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki 
Fiľov w pobliskich lasach, gdzie działa koło myśliwskie Fiľov, które ma swoją siedzibę 
w Bajerove i skupia 22 myśliwych.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Na obszarze gminy znajduje się teren rekreacyjny w jego północno-wschodniej części 
przy potoku Kopaná. Plan zagospodarowania przestrzennego w związku z tym terenem 
przewiduje Ośrodek Rekreacji Pod Osičím z wielofunkcyjnym zbiornikiem wodnym 
i obozem letnim z całkowitą powierzchnią około 26 060 m2 na południowych zboczach  
Včelinca na obydwu brzegach potoku Kopaná z niezbędnym zapleczem noclegowym, 
gastronomicznym, technicznym i sanitarnym z możliwością umieszczenia 15 domków 
letniskowych. Główny dostęp do terenu będzie możliwy z miejsca Pod dlhým vrchom, ale 
także po ścieżce leśnej wzdłuż potoku od strony wschodniej. W południowo-wschodniej 
części planuje się utworzyć kolejny teren rekreacyjny Za potokom na lewym brzegu 
potoku Kvačianský z całkowitą powierzchnią 22 810 m2, gdzie można umieścić 24 domki 
letniskowe. W wyniku remontu domu kultury przybędzie kolejnych 10 miejsc noclegowych 
dla turystów. 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
zachodnia i południowa część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki 
do jej pełnego rozwinięcia. Dolina potoku Kvačianský i łączące się z nim zalesione 
masywy Wyżyny Szaryskiej oferują szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 



 
 
 

 93 

turystycznych i relaksu na łonie natury.  Z drugiej strony struktura krajobrazu vo 
wschodniej części obszaru z dominującymi rozległymi gruntami ornymi z punktu widzenia 
turysty nie jest zbyt atrakcyjna.  
Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych 
i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami Bajerov, 
Miklušovce a Sedlice.  
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy przewiduje utworzenie jednego nowego 
szlaku rowerowego o różnych poziomach trudności w celu połączenia atrakcji 
miejscowości. 
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi od domu kultury w miejscowości Kvačany drogą 

nr III/5465, potem przy sklepie po drodze lokalnej w kierunku południowym po polnych 
ścieżkach do miejsca widokowego Pod Viechou i z powrotem po łąkach przez Dolik do 
urzędu gminy.   

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, przede wszystkim z Osičia na zachodzie gminy (Nad Osičím 575,2 
m n.p.m.), z przywróconych północnych zboczy Samoprútov (Rovienka 537,0 m n.p.m.) 
i Dolika (Pod Viechou 517,0 m n.p.m.) na południowym wschodzie gminy, gdzie 
rozpościerają się piękne panoramy. 
 
 
Gmina: Ľubovec 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Ľubovec leży na terenie Sedlickej brázdy, od południa styka się z pasmem 
Sopotnické vrchy, a na wschodzie z doliną rzeki Svinka w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku i jest stosunkowo blisko miasta Preszów, a także miasta Koszyce. To 
umożliwia stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej miejscowości. Dlatego ważne jest, by 
miejscowość Ľubovec służyła jako przestrzeń do rozwoju uzupełniających funkcji turystyki 
i dlatego warto rozważyć połączenie wielu gmin do celów organizacji rekreacji i turystyki 
wiejskiej. Możliwości wykorzystania łatwiej dostępnych terenów w obszarach 
administracyjnych są szerokie i mogą służyć do turystyki edukacyjnej, jeździeckiej, 
rowerowej i grzybobrania latem, a w zimie do turystyki narciarskiej. Wschodnia część 
obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia. Na 
wschodzie obszaru znajduje się teren rekreacyjny  z domkami letniskowymi, przede 
wszystkim na lewym brzegu rzeki Svinka na terenie Młyn Pilliera, który bezpośrednio 
sąsiaduje z większym terenem rekreacyjnym w sąsiedniej miejscowości Ličartovce 
uwzględnionym w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Ličartovce i z którego 
przede wszystkim korzystają mieszkańcy Preszowa i Koszyc, co jest dobrym warunkiem 
dalszego rozwoju. Gmina ma dobre warunki do uprawiania turystyki letniej i zimowej w 
przyrodzie. Na ternie gminy nie ma ogródków działkowych.  
Możliwość wybudowania obiektów noclegowych dla turystów bezpośrednio w 
zabudowanym terenie miejscowości, przede wszystkim na terenie Ruskich Peklan, łączy 
się w wykorzystaniem lokalnej infrastruktury, gdzie istnieje możliwość rozwoju terenów z 
domkami letniskowymi i gdzie można zlokalizować potrzebne obiekty gastronomiczne, 
gospody, sklepy i inne usługi dla turystów. Realizacja atrakcji turystycznych jak dostęp  do 
doliny rzeki Svinka, gdzie już teraz znajduje się znany teren rekreacyjny z domkami 
letniskowymi oraz dostęp do pasma Sopotnické vrchy – potencjału wypoczynkowego i 
turystycznego pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i stworzenie sezonowych 
i stałych miejsc pracy.  
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki w 
pobliskich lasach, gdzie działa koło myśliwskie Háj, do którego należy 26 myśliwych.  
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Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Na wschodzie badanego obszaru znajduje się teren rekreacyjny z domkami letniskowymi 
przede wszystkim na lewym brzegu rzeki Svinka na terenie Młyn Pilliera, któy 
bezpośrednio łączy się z większym terenem w sąsiedniej miejscowości Ličartovce 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ličartovce i z któego 
korzystają przede wszystkim mieszkańcy Preszowa i Koszyc i ma dobre warunki rozwoju. 
Na jego rozwój  wpłynie realizacja zbiornika wodnego na rzece Svinka. W celu 
zrealizowania na terenie miejscowości agroturystyki firma SHR – Ing. Juraj Petranský, 
Ľubovec kupiła działkę oraz budynek byłej szkoły podstawowej na zachód od terenu 
dworu z parkiem. 
W planie zagospodarowania przestrzennego w lesie na potoku Vlčí, który jest prawym 
dopływem potoku Pekliansky, w miejscach pierwotnych zapór wodnych zaplanowano 
budowę stawów, a także hodowlę koni ze stajniami oraz odpowiednim zapleczem 
socjalnym i technicznym na terenie byłego gospodarstwa rolnego z wybiegiem o 
wymiarach około 56 840 m2 na sąsiednich pastwiskach, w celu założenia hipocentrum, 
zaś w miejscu zwanym Kruh planuje się stworzyć boisko do gry w golfa wykorzystując 
tereny byłego gospodarstwa rolnego w Ruskich Pekľanach do wybudowania obiektów 
klubu golfowego po wykonaniu odpowiednich prac przywracających ten teren. Obszar ten 
o powierzchni 270 285 m2 to boisko z 18 dołkami. Istniejący potencjał mieszkaniowy w 
Ruskich Pekľanach nadaje się do stworzenia miejsca na domki letniskowe a także 
oferowania noclegów w kwaterach prywatnych i agroturystykach. Tę nową funkcję należy 
wspierać, tak samo jak należy wspierać wykorzystanie zabytku – dworu i jego parku w 
celach turystycznych i wypoczynkowych.  
Na potoku Ľubovček na południe od zabudowań Ľubovca Plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy – jeziorko, które 
można będzie wykorzystywać także w inny sposób. Będzie wykorzystywane do rekreacji 
latem z możliwością organizacji obozu letniego Ľubovček, gdzie będą obiekty z usługami 
gastronomicznymi. Niedaleko na powierzchni 121 300 m2 planuje się utworzenie ośrodka 
rekreacji Lúky z kąpieliskiem, odpowiednim zapleczem sanitarnym i obiektami 
sportowymi. W północno-zachodniej części Ľubovca w pobliżu domów mieszkalnych przy 
zachodnim wejściu do miejscowości Plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia 
wybudowanie zajazdu z 50 miejscami noclegowymi i 40 miejscami w jadalni i bufecie. Do 
rekreacji weekendowej, turystyki swobodnej i powiązanej planuje się wybudowanie, 
zgonie z przepisami o ochronie przyrody, miejsca do rekreacji na ternie Młyna Pilliera o 
powierzchni  około 28 396 m2 oraz nowej lokalizacji dla domków letniskowych w północno-
wschodniej części gminy w miejscu zwanym Hluboké o powierzchni  85 690 m2  na około 
60 indywidualnych domków letniskowych. Dla tego terenu trzeba wykonać dokładniejszą 
dokumentację zagospodarowania przestrzennego, która stanowi podstawową koncepcję 
urbanistyczną przestrzeni, ramowe wymagania architektoniczne dla zabudowy oraz 
zaplanowanie odpowiedniej infrastruktury publicznej technicznej.   Do rozwoju turystyki 
będzie służyć utworzone centrum informacji w pomieszczeniach domu kultury oraz na 
terenie miejscowego parku w centralnej części miejscowości. 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Wschodnia część 
obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia. 
Przede wszystkim przełom rzeki Svinka we wschodniej części gminy a na prawym brzegu 
zalesiony masyw Sopotnické vrchy w południowej części obszaru oferują szerokie 
możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Z 
drugiej strony struktura krajobrazu północnej części obszaru z dominującymi rozległymi 
gruntami ornymi z punktu widzenia turysty nie jest zbyt atrakcyjna. Gmina ma 
odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych.  
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Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości uwzględnia utworzenie nowych 
szlaków turystycznych po dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia 
istniejących i nowych atrakcji w gminie z centrum miejscowości Ľubovec o zróżnicowanej 
długości i stopniu trudności:  
• Szlak turystyczny nr 1 –  prowadzi od urzędu gminy w miejscowości Ľubovec drogą nr 

III/5463 w kierunku zachodnim, potem za gospodarstwem rolniczym po ścieżce polnej 
w kierunku północnym, a potem po ścieżce leśnej na górę Bodrová hora 537,7 m 
n.p.m. i do terenu rekreacyjnego w północnej części miejscowości Suchá Dolina.  

• Szlak rowerowy nr 2 –  prowadzi od urzędu gminy w miejscowości Ľubovec na 
początku po czerwonym oznakowanym szlaku turystycznym nr 0901 na południe i 
potem wokół góry Ostrý vrch polną ścieżką do dworu w Ruskich Pekľanach. 

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, przede wszystkim z oznaczonego czerwonego szlaku 
turystycznego – Szlaku bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego z miejsca Za 
záhradami na południowo-zachodnich zboczach miejsca położonego 400,2 m n.p.m. z 
szerokimi panoramami, na południu gminy z przyległych zboczy i na część Ruské 
Pekľany z północno-zachodniego wejścia do części zabudowanej, a także z miejsca Kruh 
na zachodzie. 
 
 
Gmina: Miklušovce 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Miklušovce leży na terenie jaru Sedlická brázda w dolinie potoku Sopotnica, 
od południa styka się z pasmem Sopotnické vrchy w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia stworzenie zaplecza 
rekreacyjnego aj w tej lokalizacji. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów 
są szerokie i mogą służyć do uprawiania turystyki edukacyjnej, jeździeckiej, rowerowej i 
grzybobrania latem, a w zimie do turystyki narciarskiej. Gmina Miklušovce ma 
odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej i zimowej w 
przyrodzie. Realizacja atrakcji turystycznych w dolinie potoku Sopotnica jak dostęp do 
pasma Sopotnické vrchy – potencjału wypoczynkowego i turystycznego pozytywnie 
wpływa na rozwój lokalnej gospodarki i stworzenie sezonowych i stałych miejsc pracy.   
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki w 
pobliskich lasach na terenie administracyjnym miejscowości Klenov, część Kvačany i 
Miklušovce, gdzie działa koło myśliwskie Potok.   
Piękny widok na miejscowość rozprzestrzenia się z pobliskich „Vysokých skál“ na 
południe od zabudowy miejscowości oraz z Zajačej hory na wysokości 635,1 m n.p.m. na 
północnym wschodzie na potok Sopotnica i sąsiednie wsie.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Na terenie gminy nie ma żadnego terenu rekreacyjnego nie ma też ogródków 
działkowych. Gmina nie ma stworzonego własnego miejsca wypoczynkowego.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości zakłada możliwość wybudowania 
zaplecza rekreacyjnego w południowo-zachodniej części gminy, by stworzyć odpowiednie 
miejsca dla turystyki bezpośrednio w zabudowanym terenie miejscowości w ramach 
domków letniskowych zaadoptowanych z nieużywanych domów oraz noclegami w 
kwaterach prywatnych w ramach agroturystyki, z wykorzystaniem miejscowej 
infrastruktury z możliwością organizowania pieszych wycieczek turystycznych w okolicy. 
W południowej części blisko obiektów sportowych planowany jest zajazd dla 60 gości przy 
stolikach i 20 gości przy barze. Rozwój lokalnego wypoczynku planowany jest na południu 
gminy w pobliżu „Vysokých skál“ z widokiem oraz w areale sportu i rekreacji, gdzie 
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znajdowałby się wielofunkcyjny obiekt sportowy z boiskiem do piłki nożnej i innymi 
boiskami, niekrytym kąpieliskiem i nowym zajazdem z 20 miejscami noclegowymi i 50 
miejscami w restauracji i bufecie oraz innymi dodatkowymi usługami dla turystów. Dalej 
planuje się dwa tereny rekreacyjne. Pierwszy z nich to teren letniskowy Dolina na terenie 
dzisiejszych ogródków działkowych w południowo-wschodniej części miejscowości. Na 
powierzchni z wielkością 4 153 m2 można umieścić około 10 domków letniskowych. Drugi 
to Areał rekreacji, i turystyki Bzikanec z powierzchnią 77 640 m2 znajduje się w północnej 
części obce na granicy gminy. Do tego miejsca prowadzi nowa ścieżka rowerowa.  
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
wschodnia część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej 
pełnego rozwinięcia. Przełomom potoku Sopotnica i z nim połączony zalesiony masyw 
Sopotnické vrchy oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 
turystycznych i relaksu na łonie natury. Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt 
wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych połączonych przede wszystkim ze szlakami 
w miejscowościach Klenov i Sedlice.  
Plan zagospodarowania przestrzennego obce uwzględnia utworzenie nowych szlaków 
turystycznych po dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia istniejących i 
nowych atrakcji w gminie z centrum miejscowości Miklušovce o zróżnicowanej długości i 
stopniu trudności:  
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi od budynku domu kultury drogą nr III/5463 w 

kierunku zachodnim do doliny potoku bez nazwy pod Vysokými skalami dalej po 
ścieżce polnej w kierunku południowo-zachodnim w kierunku doliny potoku. Z 
Vysokých skál na wysokości 642,1 m n.p.m. rozpościera się piękny widok. Dalej trasa 
biegnie po ścieżce leśnej w dolinie potoku w kierunku zachodnim, gdzie pod szczytem 
można skręcić w kierunku północnym  do miejscowości Klenov, do miejsca lokalnie 
zwanego Na Lysú, gdzie szlak łączy się z oznakowanym niebieskim szlakiem nr 2821.  

• Szlak rowerowy numer 2 –  prowadzi od budynku domu kultury drogą III/5463 w 
kierunku wschodnim, potem po drodze lokalnej dookoła cmentarza, po ścieżce polnej 
dookoła starego kirkutu, pod górą Zajačá hora w kierunku północno-zachodnim do 
terenów rekreacyjnych Bzikanec na granicy gminy. Z terenów rekreacyjnych najpierw 
w kierunku zachodnim, a potem południowym do miejsca Pod horou, ale już na terenie 
sąsiedniej miejscowości Klenov, z powrotem do miejscowości do miejsca pod 
Lodzinkami przy przy zbiorniku na wodę i po drodze lokalnej do miejsca startu. 

• Szlak turystyczny –  prowadzi od budynku domu kultury drogą nr III/5463 w kierunku 
wschodnim do doliny potoku bez nazwy w okolicy placu zabaw dla dzieci, a dalej po 
ścieżkach polnych i leśnych na południe w dolinie potoku, do leśniczówki a potem na   
Lysú do Bystrej Priehyby do skrzyżowania dwóch oznakowanych szlaków 
turystycznych: niebieskiego 2821 i żółtego 8729.  

 
 
Gmina: Ovčie 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Ovčie  znajduje się na południowym skraju Wyżyny Szaryskiej, na styku z 
Czarną Górą, w atrakcyjnym, mało zmienionym środowisku. 
Za zaplecze rekreacyjne miejscowości można uważać Wyżynę Szaryską i mikroregion 
Czarna Góra. Plan rozwoju miejscowości jest zorientowany na walory miejscowości oraz 
powiązania z regionem Czarnej Góry.  
Warunki do weekendowej rekreacji zapewniają szlaki turystyczne w bliskiej okolicy oraz 
sieć szlaków rowerowych. 
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Usługi noclegowe w miejscowości oferuje prywatny pensjonat z 10-12 miejscami do 
spania. 
Obszar nadaje się do rozwijania turystyki wiejskiej i agroturystyki - czynna hodowla owiec 
i koni.  
Do celów rekreacji dziennej służy teren sportowy – lodowisko do hokeja. Inne obiekty 
sportowe w miejscowości to boisko do piłki nożnej oraz boisko wielofunkcyjne. Dzięki 
efektywnej koordynacji mogliby z tych boisk korzystać także starsi mieszkańcy oraz 
turyści odwiedzający miejscowość.  
Gmina Ovčie wraz z sąsiednimi gminami ma opracowany plan integracji walorów 
i możliwości w celu wspólnego oferowania usług w mikroregionie Czarna Góra.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Na terenie gminy nie ma żadnego terenu rekreacyjnego nie ma też ogródków 
działkowych. Gmina ma miejsca wycieczkowe w pasmach Święta Anna, Czarna Góra 
i Rohačka. 
Obszar nadaje się do rozwijania turystyki wiejskiej i agroturystyki - czynna hodowla owiec 
i koni, który można wykorzystać o turystyczne wykorzystanie jazdy konnej i dorożek. 
Również hodowlę owiec można rozszerzyć o produkcję, poczęstunek i sprzedaż 
produktów serowych.  
 
Do celów aktywnej rekreacji można wykorzystać planowaną budowę stawu – wędkarstwo 
rekreacyjne. Są tu też możliwości zajmowania się myślistwem w szerszej okolicy.   
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Sama miejscowość 
ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych 
przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami. 
Przez miejscowość przechodzi szlak rowerowy Dorzecze Svinki nr 5873 prowadzący z 
miejscowości Ľubovec na wysokości 320 m n.p.m. łatwą trasą rekreacyjną przez 
miejscowości Radatice, Janov, Bzenov, Rokycany i dalej przez Kojaticką Dolinę, 
Jarovnice do miejscowości Renčišov na wysokości 610 m n.p.m. trasą wyczynową na 
Buče i do Lačnova, a potem wraca przez miejscowość Lipovce do miejscowości Šindliar, 
skąd już trasą rekreacyjną przez miejscowości Fričovce, Široké, Víťaz, Ovčie i dalej przez 
miejscowości Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice i Suchą Dolinę do punktu startowego 
w miejscowości Ľubovec. Całkowita długość szlaku to 82,5 km z różnicą wysokości około 
680 m. Szlak ten w miejscowości Ľubovec łączy się z kolejny szlakiem  Doliną Svinky nr 
8882 łatwą trasą do miejscowości Obišovice.  
Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy służą też 
nieoznakowane szlaki na ścieżkach polnych i leśnych.  
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę. Piękny widok na miejscowość rozpościera się z miejsca Czarna 
Góra na wysokości 1024,5 m n.p.m. i Rohačka 1 028,5 m n.p.m. z panoramami.  
 
 
Gmina: Radatice 
 
Potencjał obszaru  
Plan zagospodarowania przestrzennego w celu rozplanowania urządzenia ternu wychodzi z 
wyjątkowości lokalizacji, warunków przyrodniczych, ich wykorzystania i ochrony oraz 
możliwości rekreacyjnych i sportowych. Za zaplecze wypoczynkowe miejscowości możemy 
uważać Wyżynę Szaryską w mikroregionie Czarna Góra. Plan rozwoju miejscowości został 
wybudowany na zastanych wartościach oraz związkach z regionem Czarna Góra. Obszar 
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ten dysponuje odpowiednimi obiektami, walorami historycznymi oraz przyrodniczymi – potok 
Svinka z dopływami, bardzo cenne przyrodniczo obszary chronione, lasy, występowanie 
źródeł mineralnych i roślin leczniczych, odnowiony dwór, zabytki kultury oraz pomniki historii. 
Teren odpowiedni dla rozwoju turystyki wiejskiej i trampingu, agroturystyki – działające 
hodowle owiec i koni.  
Warunki dla rekreacji weekendowej zapewniają szlaki turystyczne znajdujące się w okolicy, 
do źródeł mineralnych oraz sieć szlaków rowerowych. 
Do celów dziennej rekreacji służy teren rekreacyjno-sportowy w północno-zachodniej części  
miejscowości oraz jego proponowane powiększenie oraz połączenie z zapleczem dla 
mieszkańców miejscowości. Inne obiekty sportowe znajdują się na terenie szkoły – dzięki 
efektywnej koordynacji te boiska mogą być wykorzystywane nie tylko przez szkołę, ale także 
przez starszych mieszkańców miejscowości do uprawiania sportów. 
W pobliżu zabudowań miejscowości znajduje się miejsce przyrodnicze w dorzeczu potoku 
Chujava niedaleko źródła mineralnego Kvašna voda, które oferuje znakomite możliwości do 
uprawiania wiejskiej turystyki. Gmina Radatice wraz z sąsiednimi gminami ma opracowany 
plan integracji walorów i możliwości w celu wspólnego oferowania usług w mikroregionie 
Czarna Góra.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Koncepcja wypływa z potencjału gminy a jej obszaru administracyjnego oraz szerszych 
powiązań, przede wszystkim rekreacji dynamicznej.  
Projekt rozwoju miejscowości został stworzony na dostępnych walorach miejscowości i 
powiązaniu z regionem Czarna Góra. Obszar ten dysponuje odpowiednimi obiektami, 
walorami historycznymi oraz przyrodniczymi – potok Svinka z dopływami, bardzo cenne 
przyrodniczo obszary chronione, lasy, występowanie źródeł mineralnych i roślin leczniczych, 
odnowiony dwór, zabytki kultury oraz pomniki historii. Teren odpowiedni dla rozwoju turystyki 
wiejskiej i trampingu, agroturystyki – działające hodowle owiec i koni.   
W projekcie proponuje się tworzenie możliwości dla krótkotrwałej oraz długotrwałej rekreacji 
połączonej z możliwością skorzystania z noclegów i wyżywienia. Zagospdarowanie brzegów 
Svinky pomorze stworzyć strefę łączącą poszczególne miejscowości w jej dorzeczu.  
Do celów aktywnej rekreacji można korzystać też ze stawów - istniejących Kujava, Žarinec, 
oraz wyremontować te, które zanikły i wybudować nowe stawy, do których istnienia są tu 
dobre warunki i tradycje historyczne. Są tu też możliwości uprawiania myślistwa także 
w szerszej okolicy. 
Do długotrwałej rekreacji obecnie w miejscowości brakuje możliwości noclegu. Projekt zaleca 
stworzenie miejsc noclegowych w pensjonacie – o charakterze rodzinnym, połączonym z 
ofertą agroturystyczną. 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Sama miejscowość ma 
odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych przede 
wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami. Na potrzeby krótkiego 
odpoczynku oferuje możliwości uprawiania turystyki pieszej oraz rowerowej w pobliskiej 
okolicy.  
Połączenia turystyczne z: 
Międzynarodowymi magistralami rowerowymi i pieszymi szlakami turystycznymi łączącymi 
ważne centra turystyczne w Europie i przechodzącymi przez województwo preszowskie. 
Regionalnymi szlakami rowerowymi i pieszymi szlakami turystycznymi łączącymi ważne 
centra turystyczne regionu. Przez miejscowość przechodzi oznakowany Szlak bohaterów 
Słowackiego Powstania Narodowego. 
Połączenie z miastem wojewódzkim Preszowem dzięki systemowi szlaków turystycznych 
– połączenie szlaków dookoła cieku Chujava w kierunku Kvašnej vody.  
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Gmina: Rokycany 
 
Potencjał obszaru  
Obszar administracyjny Rokycany znajduje się blisko Preszowa, co stanowi dobry punkt 
wyjścia, by stworzyć tam zaplecze rekreacyjne dla miasta wojewódzkiego. Dlatego ważne 
jest, by miejscowość Rokycany służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających 
turystykę i dlatego ważne jest rozważenie połączenia wielu obszarów administracyjnych 
do celów organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze 
średnich terenów są szerokie i mogą służyć na potrzeby turystyki historycznej i 
zabytkowej, w którą na pewno wpisuje się narodowy zabytek kultury – drewniany kościół 
grekokatolicki św. Łukasza w pobliskich Brežanach, a także na potrzeby turystyki 
rowerowej i grzybobrania latem, zimą zaś turystyki narciarskiej. Na terenie gminy jest kilka 
interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a także szerszą okolicę 
przede wszystkim z Dúbravy na północy 468,8 m n.p.m., z przywróconych północnych 
zboczy Uhliska i Sedličky na południowym zachodzie miejscowości z szerokimi 
panoramami. Gmina leży na Karpackim szlaku rowerowym.  
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki w 
pobliskich lasach, gdzie działa koło myśliwskie Fiľov, w którym działa 30 myśliwych.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Koncepcja wypływa z potencjału gminy a jej obszaru administracyjnego oraz szerszych 
powiązań, przede wszystkim rekreacji dynamicznej. Lokalizacja domków letniskowych 
w miejscu Pri potoku na południe od cmentarza, łączy się z terenem zabudowanym 
miejscowości i potokiem  Kvačiansky i zajmuje powierzchnię około 5 700 m2, czyli jest to 
miejsce na około 25 domków letniskowych. Drugi teren rekreacyjny pod domki letniskowe 
to miejsce Pod lesom na zachód od miejscowości przy drodze nr II/546, o powierzchni 
około 4 500 m2, czyli miejscem dla około 15 domków letniskowych.  
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
wschodnia część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej 
pełnego rozwinięcia. Przede wszystkim dolina rzeki Svinka i z nim połączony zalesiony 
masyw Wyżyny Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 
turystycznych i relaksu na łonie natury.  Z drugiej strony struktura krajobrazu z 
dominującymi rozległymi gruntami ornymi z punktu widzenia turysty nie jest zbyt 
atrakcyjna. Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do 
wycieczek pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi 
miejscowościami Brežany i Žipov, a także Bzenovem i podmiejską częścią Preszowa.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości uwzględnia stworzenie nowego 
szlaku rowerowego po dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia 
istniejących i nowych atrakcji w gminie z centrum miejscowości Rokycany 
o zróżnicowanej trudności:  
• Szlak rowerowy – prowadzi od budynku urzędu miasta drogą II/546 w kierunku 

zachodnim, potem w kierunku północnym po drodze lokalnej do doliny rzeki Svinka 
i przez most, a potem po ścieżce leśnej, ale już po obszarze administracyjnym gminy 
Bzenov, na szczyt Dúbrava 468,8 m n.p.m. z pięknym widokiem na dolinę rzeki 
Svinka, do przekaźnika telewizyjnego i po ścieżkach leśnych obok leśniczówki już na 
terenie miasta Preszów pod Sadenec 481,0 m n.p.m. do miejsca Zabíjaná, gdzie łączy 
się z czerwonym oznakowanym szlakiem turystycznym 0901 – E 8 – Szlakiem 
bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego.  

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, przede wszystkim z Dúbravy na północy 468,8 m n.p.m., 
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z przywróconych północnych zboczy Uhliska i Sedličky na południowym zachodzie 
obszaru miejscowości z szerokimi panoramami. 
 
 
Gmina: Sedlice 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Sedlice leży na terenie jaru Sedlická brázda, od południa styka się z 
masywem Sopotnické vrchy oraz z doliną potoku Sopotnica w atrakcyjnym, mało 
zmienionym środowisku i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia 
stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej lokalizacji. Dlatego ważne jest, by miejscowość 
Sedlice służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających turystykę i dlatego 
ważne jest rozważenie połączenia wielu obszarów administracyjnych do celów organizacji 
rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów są 
szerokie i mogą być wykorzystywane do turystyki edukacyjnej i rowerowej  i grzybobrania 
latem,a w zimie do turystyki narciarskiej. Gmina ma odpowiednie warunki dla domków 
letniskowych, uprawiania turystyki letniej i zimowej w przyrodzie. W północnej części w 
dolinie górnego biegu potoku Sedlický znajdują się dwa naturalne pięcioarowe stawy, dziś 
niewykorzystywane. Piękny widok na miejscowość rozpościera się też ze wzgórza 
Rešetka na wysokości 576,9 m n.p.m. Po drodze na nie znajduje się rezerwat przyrody    
Dunitowa skałka. Przy nim wyznaczono ścieżkę edukacyjną. Wartościowym terenem 
wykorzystywanym już teraz jest jedno tradycyjne miejsce w lesie, w południowej części 
miejscowości na prawym brzegu potoku Sopotnica, gdzie odbywają się lokalne 
uroczystości, imprezy sportowe i kulturalne oraz zawody strażackie. Realizacja atrakcji 
turystycznych jak wejście do doliny potoku Sopotnica a dostęp do masywu Sopotnické 
vrchy – potencjału wypoczynkowego i turystycznego pozytywnie wpływa na rozwój 
lokalnej gospodarki i stworzenie sezonowych i stałych miejsc pracy. Južná część obszaru 
administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia. Przede 
wszystkim przełom potoku Sopotnica i z nim połączony zalesiony masyw Sopotnické 
vrchy oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek turystycznych i relaksu 
na łonie natury.  Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek 
pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami 
Suchá Dolina a Miklušovce.  
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki w 
pobliskich lasach obszaru, którego właścicielem jest Koło myśliwskie Sopotnica, do 
którego należy 28 myśliwych.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości w północnej części w dolinie 
górnego biegu potoku Sedlický w okolicy dwóch pięcioarowych stawów, które obecnie nie 
są wykorzystywane, uwzględnia utworzenie terenów rekreacyjnych do odpoczynku 
dziennego i weekendowego lub miejsc turystycznych z możliwością organizacją spotkań  i 
z pięknym widokiem na miejscowość. Na tym odcinku jest tworzony teren wypoczynkowo-
turystyczny Pri rybníku, gdzie planuje się budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego – 
stawu na potoku Sedlický, urządzeniami do uprawiana sportów, odpowiednim zapleczem 
usługowym i technicznym dla miejsca rekreacyjnego wykorzystywanego jako miejsce 
wypoczynku dziennego i weekendowego. Planuje się też drugi teren rekreacyjny w 
południowej części miejscowości, na prawym brzegu potoku Sopotnica. To miejsce w 
dolinie Sopotnicy jest dostępne dzięki istniejącej utwardzonej drodze polnej od drogi nr 
III/5463. Droga ta będzie też wykorzystywana przez rowerzystów. Ta wartościowa 
przestrzeń jest wykorzystywana już teraz.  Dzięki niewielkim modyfikacjom terenu i 
uzupełnieniem o elementy drobnej architektury będzie służyć wypoczynkowi dziennemu a 
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także weekendowemu. N wschód od tego terenu w dolinie potoku Sopotnica znajduje się 
teren zwany Skautská lúka z planowanymi urządzeniami sportowymi oraz wybranymi 
usługami i centrami wolny czas. Do wzmocnienia powiązanego ruchu turystycznego mają 
służyć obszary, które w plan zagospodarowania przestrzennego wydziela się jako tereny 
rekreacyjne w miejscu Skalka o powierzchni około 10 000 m2 nad boiskiem na prawym 
brzegu potoku Sedlický, gdzie zostanie wybudowanych 50 domków letniskowych. Na 
potrzeby rozwoju turystyki będzie też wykorzystywane utworzone centrum informacji w 
pomieszczeniach domu kultury oraz na terenie miejscowego parku w centralnej części 
miejscowości. 
 
Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
południowa część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki do jej 
pełnego rozwinięcia. Przede wszystkim przełom potoku Sopotnica i z nim połączony 
zalesiony masyw pasma Sopotnické vrchy oferuje szerokie możliwości urządzania 
łatwych wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Z drugiej strony struktura 
krajobrazu wschodniej i zachodniej części badanego obszaru z dominującymi rozległymi 
gruntami ornymi z punktu widzenia turysty nie jest zbyt atrakcyjna. Sama miejscowość ma 
odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych przede 
wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami Suchá Dolina a Miklušovce.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości uwzględnia utworzenie nowych 
szlaków turystycznych po dzisiejszych ścieżkach polnych i leśnych w celu połączenia 
istniejących i nowych atrakcji w gminie z centrum miejscowości Sedlice o zróżnicowanej 
długości i stopniu trudności:  
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi do domu kultury po drodze miejskiej przez 

zabudowania miejscowości w dolinie potoku Viselec, na którego lewym brzegu 
znajduje się Rezerwat przyrody Dunitowa skałka ze ścieżką edukacyjną, a potem po 
ścieżce polnej na północ do miejsca zwanego Kopce, do miejsca widokowego z 
widokiem na miejscowość, na który też można trafić na drodze ze szczytu Rešetka na 
wysokości 576,9 m n.p.m.. Dalej prowadzi po ścieżkach polnych biegnących dookoła 
lasu pod miejsca Zadný dol i przez Panský dol do doliny potoku Sedlický, a wzdłuż 
jego biegu na południowy wschód po polnej ścieżce w dolinie potoku Sedlický do 
miejsca z dwoma stawami oraz dookoła nowego zbiornika wodnego z powrotem do 
punktu startu. 

• Szlak rowerowy numer 2 –  prowadzi do domu kultury drogą III/5463 przez 
zabudowania miejscowości, potem w kierunku południowym do miejsca nazywanego 
Želiarske i dalej prowadzi po leśnej drodze do doliny Sopotnicy i do miejsca zwanego 
Skautská lúka. W dolinie potoku Sopotnica łączy się z niebieskim – 2820 
oznakowanym szlakiem turystycznym, który kończy się właśnie w miejscowości 
Sedlice. 

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, przede wszystkim z Fabenovej hory 533,7 m n.p.m. na północy 
obszaru, z przełęczy Sedlo na północnym zachodzie obszaru oraz z rezerwatu przyrody  
Dunitowa skałka na północ od zabudowań miejscowości z dobrymi szerokimi 
panoramami. 
 
 
Gmina: Suchá Dolina 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Suchá Dolina leży na terenie Sedlickej brázdy, od południa styka się z 
pasmem Sopotnické vrchy i z doliną potoku Sopotnica w atrakcyjnym, mało zmienionym 
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środowisku i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia stworzenie zaplecza 
rekreacyjnego w tej lokalizacji. Dlatego ważne jest, by miejscowość Suchá Dolina służyła 
jako przestrzeń do rozwoju uzupełniających funkcji turystyki i dlatego warto rozważyć 
połączenie wielu gmin do celów organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości 
wykorzystania w obszarze średnich terenów są szerokie i mogą służyć do turystyki 
edukacyjnej, turystyki rowerowej i grzybobrania latem,a w zimie do turystyki narciarskiej. 
Południowa część obszaru miejscowości ma dobre warunki do pełnego rozwinięcia 
rekreacji dynamicznej. Przede wszystkim przełom doliny potoku Sopotnica i przylegający 
do niego zalesiony masyw Sopotnické vrchy oferuje szerokie możliwości urządzania 
łatwych wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Realizacja działań 
turystycznych jak wejście do doliny potoku Sopotnica i dostęp do masywu Sopotnické 
vrchy – potencjału wypoczynkowego i turystycznego pozytywnie wpływa na rozwój 
lokalnej gospodarki i stworzenie sezonowych i stałych miejsc pracy. Możliwość 
wybudowania zaplecza rekreacyjnego miejscowości w jej północnej i południowej części  
oraz stworzenia odpowiednich miejsc noclegowych dla turystyki bezpośrednio w 
zabudowanym terenie miejscowości, łączy się w wykorzystaniem lokalnej infrastruktury i 
tam zlokalizowanych usług noclegowych, gastronomicznych, handlowych i innych  przez 
turystów.  
Gmina ma odpowiednie warunki jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych 
przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami Sedlice i Ľubovec.  
Kolejną możliwością wykorzystania potencjału naturalnego obszaru są obwody myśliwskie 
w pobliskich lasach od potoku Kuncový przepływającego przez środek miejscowości w 
kierunku zachodnim, gdzie działa koło myśliwskie Sopotnica z 28 myśliwymi, a na wschód 
od potoku, gdzie działa koło myśliwskie Háj z 26 myśliwymi.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
W planie zagospodarowania przestrzennego w północnej części nad obszarem z 
zabudową miejscowości umieszczono tereny rekreacyjne Pod Bodrovou horou, gdzie na 
potoku Kuncovym, który przepływa przez środek miejscowości na gruntach gminy 
zostanie utworzony zbiornik wodny – dzięki zaporze do wychwytywania żwiru, która 
jednocześnie będzie służyła do celów rekreacyjnych. Do tego nawiązują umiejscowione 
północno-wschodniej części gminy, poza obszarem zabudowanym, tereny rekreacyjne z 
30 domkami letniskowymi, niedaleko źródła wody mineralnej, która po uzdatnieniu jest 
zdatna do picia. Częścią tych terenów będzie w ich południowej części bufet 
z 12 krzesełkami, sklep spożywczy, parking na 5 samochodów osobowych i mały park.  
Na zachód od tych terenów, połączony z lodowiskiem – zimą i kortem tenisowym –  latem 
jest planowany teren rekreacyjny z kolejnymi boiskami oraz zapleczem dla usług 
handlowych i gastronomicznych z planowanym miejscem dla 24 osób. Częścią obiektu 
będzie parking dla 6 samochodów osobowych. Dla dzieci jest miejsce na południe od 
boiska do piki nożnej na lewym brzegu potoku Kuncový, gdzie znajdują się drabinki i 
miejsca na ogniska. Ten teren to zalążek rekreacyjnego miejsca dla dzieci Sopotnica. 
Jednocześnie dzięki remoncie dwóch zniszczonych domów rodzinnych w zabudowie 
miejscowości uzyska się odpowiednie obiekty do celów wypoczynkowych. Do celów 
rekreacji służą też tereny na lewym brzegu potoku Sopotnica i łąka harcerska na granicy 
gminy. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje w południowej części 
miejscowości nowe obiekty rekreacyjne do weekendowego odpoczynku rodzinnego, gdzie 
powstanie Teren Harcerski Sopotnica. To miejsce w dolinie Sopotnice będzie dostępne po 
utwardzonej istniejącej drodze polnej od drogi nr III/5463. Droga ta będzie też służyła 
roweżystom.  
Na potrzeby rozwoju turystyki będzie też służyło centrum informacji w nowych 
pomieszczeniach wyremontowanych domów rodzinnych. 
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Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza.  
Plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości uwzględnia wytyczenie nowych 
szlaków pieszych po dzisiejszych polnych i leśnych ścieżkach, by połączyć istniejące 
i planowane atrakcje w terenie z centrum miejscowości Suchá Dolina. Szlaki będą miały 
różną długość i trudność:  
• Szlak rowerowy numer 1 –  prowadzi do kościoła w miejscowości Suchá Dolina po 

drodze III/5463 w kierunku południowym do miejsca nazywanego Kruh a potem w 
kierunku południowym po ścieżce polnej we wschodniej części gminy do nowych 
terenów rekreacyjnych dla turystyki weekendowej w dolinie Sopotnicy. 

• Szlak rowerowy numer 2 –  prowadzi do kościoła w miejscowości Suchá Dolina po 
drodze III/5463 w kierunku południowym do pierwotnego gospodarstwa rolnego 
wzdłuż potoku Kuncov po ścieżce polnej ww kierunku zachodniej granicy obszaru do 
doliny potoku Sopotnica.  

Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę, przede wszystkim z Kruhu 460,7 m n.p.m. przy południowym 
wejściu na teren gminy, na północnym wschodzie z góry Bodrovej 537,7 m n.p.m. i ze 
Skalky na zachodzie obszaru, z szerokimi panoramami. 
 
 
Gmina: Víťaz 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Víťaz leży na zachodniej granicy Wyżyny Szaryskiej oraz na granicy 
dorzeczy Hornadu i Svinky. Sama miejscowość leży na prawym brzegu potoku Víťazký , 
w środku jego doliny, w atrakcyjnym, mało zmienionym środowisku. Ważne jest, by 
miejscowość służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających turystykę i 
dlatego ważne jest rozważenie połączenia wielu obszarów administracyjnych do celów 
organizacji rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich 
terenów są szerokie i mogą służyć do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej i 
grzybobrania latem,a w zimie do turystyki narciarskiej.  
W miejscowości Víťaz, w byłym kamieniołomie znajduje się tzw. Podmorski uskok – 
obszar chroniony prawem  oraz jaskinia w południowej części obszaru. W zachodniej 
części miejscowości Víťaz znajduje się źródło mineralne oraz tereny rekreacyjne Slaná 
voda z około 15 domkami letniskowymi.   
Usługi noclegowe i gastronomiczne w miejscowości Víťaz oferowane są w jej centrum 
U Armstronga, około 20 miejsc noclegowych i w pensjonacie - Pavol Galdun, koło 15 
miejsc noclegowych.  
 
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Gmina ma odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej i 
zimowej w przyrodzie. Koncepcja wypływa z potencjału gminy, zastanych warunków i 
możliwości obszaru oraz szerszych powiązań, przede wszystkim rekreacji dynamicznej. 
W planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości funkcja rekreacyjna została 
zarezerwowana dla ewentualnego rozwoju agroturystyki z projektem wykorzystania 
wielofunkcyjnych terenów na północ od gospodarstwa rolnego. 
Urządzenia sportowo-rekreacyjne są umiejscowione na terenie istniejącego boiska do piłki 
nożnej na północnym zachodzie miejscowości. Tereny rekreacyjne Slaná voda w planie 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości zostały poszerzone.  
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Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Sama miejscowość 
ma odpowiednią lokalizację jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych 
przede wszystkim dzięki połączeniu z sąsiednimi miejscowościami. 
Przez badany obszar przechodzi oznakowany pieszy szlak turystyczny Brezová – Suchý 
hrb. Do uprawiania pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy służą też 
nieoznakowane szlaki na ścieżkach polnych i leśnych.  
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę. Piękny widok na miejscowość rozpościera się z miejsca Nad 
Porúbaným na wysokości 685,5 m n.p.m. i Sľubicy 1 129,4 m n.p.m. z panoramami.  
 
 
Gmina: Žipov 
 
Potencjał obszaru  
Teren gminy Žipov leży w dolinie potoku Kanovskiego w atrakcyjnym, mało zmienionym 
środowisku na terenie Wyżyny Szaryskiej, od południa styka się z jarem Sedlická brázda 
oraz pasmem Sopotnické vrchy i jest stosunkowo blisko miasta Preszów. To umożliwia 
stworzenie zaplecza rekreacyjnego w tej lokalizacji. Dlatego ważne jest, by miejscowość 
Žipov służyła jako przestrzeń do rozwoju funkcji uzupełniających turystykę i dlatego 
ważne jest rozważenie połączenia wielu obszarów administracyjnych do celów organizacji 
rekreacji i turystyki wiejskiej. Możliwości wykorzystania w obszarze średnich terenów są 
szerokie i mogą służyć do uprawiania turystyki, turystyki rowerowej i grzybobrania latem,a 
w zimie do turystyki narciarskiej.  
Na północ do terenu z zabudową w dolinie potoku bez nazwy znajdują się naturalne 
źródła wód mineralnych, które wykorzystuje się do picia. Źródła nie mają ustanowionej 
strefy ochronnej. Źródła te po fachowym przygotowaniu ujęcia i urządzeniu okolicy można 
wykorzystywać jako miejsca turystyczne. Pierwsze z nich można wykorzystać w pijalni 
wód, zaś drugie do publicznego poboru wód mineralnych.   
Kolejną możliwość wykorzystania potencjału naturalnego obszaru daje teren łowiecki 
Fiľov w pobliskich lasach, gdzie działa koło myśliwskie Fiľov, w którym działa 15 
myśliwych i które posiada swój obiekt na terenie sąsiedniej miejscowości Bajerov.  
 
Koncepcja rozwoju rekreacji i turystyki  
Gmina ma odpowiednie warunki dla domków letniskowych, uprawiania turystyki letniej 
i zimowej w przyrodzie. Północna i zachodnia część obszaru administracyjnego gminy ma 
odpowiednie warunki do jej pełnego rozwinięcia.  
Koncepcja wypływa z potencjału gminy, zastanych warunków i możliwości obszaru oraz 
szerszych powiązań, przede wszystkim rekreacji dynamicznej. Umiejscowienie domków 
letniskowych zostało wybrane na terenach rekreacyjnych zwanych Skalka na zachód od 
zabudowań miejscowości o powierzchni 29 180 m2, gdzie jest miejsce dla około 20 
domków. W centralnej części miejscowości planuje się naturalny basen jako część 
potencjału rekreacyjnego miejscowości. Dalej są tereny rekreacyjne Pri rybníku w 
północno-wschodniej części miejscowości przy lokalnym potoku. Plan zagospodarowania 
przestrzennego uwzględnia założenie hodowli koni ze stajniami oraz odpowiednim 
wyposażeniem na terenie o powierzchni 11 260 m2 w południowej części terenu byłego 
gospodarstwa rolnego w zabudowanej części miejscowości wraz z wybiegiem o 
powierzchni około 41 340 m2 na sąsiadujących łąkach, w celu utworzenia hipocentrum na 
około 20 koni. Dalej planuje się rozszerzenie istniejących ogródków działkowych o 
powierzchni 2 260 m2 w kierunku wschodnim.  
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Rekreacja dynamiczna   
Do najczęściej uprawianych form turystyki należy turystyka piesza. Przede wszystkim 
północna i zachodnia część obszaru administracyjnego gminy ma odpowiednie warunki 
do jej pełnego rozwinięcia. Przede wszystkim dolina cieku Kvačiansky potok i pobliski 
zalesiony masyw Wyżyny Szaryskiej oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych 
wycieczek turystycznych i relaksu na łonie natury. Z drugiej strony struktura krajobrazu 
wschodniej części obszaru z dominującymi rozległymi gruntami ornymi z punktu widzenia 
turysty nie jest zbyt atrakcyjna. Sama miejscowość ma odpowiednią lokalizację jako punkt 
wyjścia do wycieczek pieszych i rowerowych przede wszystkim dzięki połączeniu z 
sąsiednimi miejscowościami Klenovem, Bajerovem i Brežanami.  
Przez ten obszar nie prowadzą żadne oznakowane szlaki turystyczne. Do uprawiania 
pieszej turystyki w obszarze administracyjnym gminy Žipov służą tylko nieoznaczone 
polne i leśne ścieżki.  
Na terenie gminy jest kilka interesujących miejsc z dobrymi widokami na miejscowość, a 
także szerszą okolicę przede wszystkim ze wschodnich zboczy Homôľky 571,1 m n.p.m., 
a z także terenu Pri Hruške na północnym zachodzie obszaru  i z miejsc zwanych Medzi 
jarkami i Povrázky na południu obszaru gminy, skąd widać szerokie panoramy. 
 
 
Ocena wykorzystania obszaru mikroregionu oraz jego otoczenia 
 
Mikroregion Czarna Góra 
 
Odpowiednie zaplecze tworzą miejscowości podgórskie najlepsze do turystyki wiejskiej, 
gdzie należy wspierać i rozwijać w pierwszej kolejności te rodzaje i formy turystyki, które 
na danym terenie mają najlepsze możliwości rozwoju. Turystyka wiejska i agroturystyka 
na Słowacji staje się nową formą turystyki przede wszystkim w obszarach górskich i 
podgórskich. Turystykę wiejską można definiować jako wykorzystanie wolny czas na wsi 
na różną aktywność rekreacyjną z możliwością zamieszkania z rodzinami w wiejskich 
domach lub w obiektach celowo wybudowanych w tym otoczeniu. 
Obecnie stale rośnie zainteresowanie poznawaniem życia na wsi, co daje wielkie szanse 
rozwoju turystyki wiejskiej także w tym mikroregionie. 
Na całym obszarze mikroregionu łączą się bogactwa kulturowe i przyrodnicze z 
tradycyjnymi elementami życia ludzi. Dlatego też są częstym celem urlopowiczów, którzy 
preferują rodzinny typ rekreacji i chętnie poznają miejscowe obyczaje.  
 
Obszar znajduje się w atrakcyjnym, mało zmienionym środowisku na terenie Wyżyny 
Szaryskiej, od południa łączy się z Sedlicką brázdą i Sopotnickimi vrchami i jest 
stosunkowo blisko miasta Preszów, dzięki czemu może stać się zapleczem rekreacyjnym. 
Oferuje odpowiednie warunki dla turystyki poznawczej, rekreacyjnej, wiejskiej oraz 
agroturystyki, z dobrymi miejscami umożliwiającymi pełny rozwój turystyki dynamicznej i 
pieszej. Teren porośnięty lasem oferuje szerokie możliwości realizacji przyjemnych 
spacerów oraz relaksu na łonie natury, to też doskonały punkt startu wycieczek pieszych 
lub rowerowych ze wspaniałymi panoramami ze szczytu Czarna Góra 1024,5 m n.p.m. 
oraz z góry Rohačka – najwyżej położonego miejsca w mikroregionie 1028,5 m n.p.m. 
Obszar oferuje odpowiednie warunki do uprawiania sportów zimowych. W południowo-
zachodniej części miejscowości Janov znajduje się wyciąg narciarski o długości około 450 
m.  
 
Kolejną możliwością wykorzystania potencjału przyrodniczego mikroregionu jest rewir 
łowiecki  w rozległych lasach, w którym działają liczne koła łowieckie oraz zbieranie 
grzybów, które jest tu szeroko uprawiane i lubiane. 
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Problemem letniej rekreacji jest przede wszystkim brak możliwości kąpieli i stawów do 
rekreacyjnego wędkowania, choć na tym obszarze występuje wystarczająca ilość wód. 
 
„Czarna Góra“ to magazyn wód podziemnych. W miejscowości Bajerov znajdują się trzy 
źródła naturalnych wód mineralnych. Naturalne źródła wód mineralnych, które zostały 
pogłębione, znajdują się w północno-zachodniej części obszaru około 1,5 km od centrum 
miejscowości. Zostały zabezpieczone kamiennym murkiem z drewnianym płotkiem oraz 
zadaszone drewnianą konstrukcją. Wody wykorzystuje się do picia. Na terenie 
miejscowości Rokycany znajduje się jedno źródło wody mineralnej. Naturalne źródło nie 
zostało zmienione. Woda mineralna wypływa ze szczeliny w piaskowcu. Na północy 
miejscowości Suchá Dolina, w miejscu zwanym Za rusnaka znajduje się źródło wody 
mineralnej. W zachodniej części miejscowości Víťaz jest teren rekreacyjny Slaná voda ze 
źródłem mineralnym. W miejscowości Žipov, na północ od terenów zabudowanych 
znajdują się naturalne źródła wód mineralnych, które są wykorzystywane do picia.   
W środku miejscowości Brežany w przestrzeni publicznej znajduje się źródło mineralne. 
Źródło jest chronione drewnianym zadaszeniem. Obok znajduje się altanka.  
Także na terenie miejscowości Sedlice, Suchá Dolina i Radatice znajdują się źródła 
mineralne. W miejscowości Kvačany są dwa źródła z wodą pitną. 
Źródła z fachowym ujęciem i po zagospodarowaniu otoczenia można wykorzystać jako 
miejsca turystyczne. 
Tereny i obiekty do kąpieli, źródła lecznicze, źródła mineralnych wód leczniczych na tym 
terenie nie występują.  
 
 
Usługi noclegowe  
 
W miejscowościach brakuje bazy noclegowej, a oferta kwater prywatnych nie rozwinęła 
się do tej pory. Rzadko wykorzystywane są do celów rekreacyjnych starsze domy. 
Zmniejszenie liczby  mieszkańców i nadmiar domów stwarza warunki do rozwoju turystyki 
letniskowej i wiejskiej.  
W miejscowości Bzenov w budynku szkoły podstawowej znajduje się obiekt noclegowy 
oferujący 20 miejsc. Usługi noclegowe są na poziomie domu turysty, a cały budynek 
wymaga remontu. W części południowo-zachodniej, w dolinie potoku Hlbokiego znajduje 
się teren rekreacyjny z oryginalną zabudową przeznaczoną teraz na cele letniskowe – 
około 10 obiektów. 
W miejscowości Klenov usługi noclegowe z wyżywieniem oferuje pensjonat Zuzanka – 
około 20 łóżek, 6 miejsc noclegowych w domach prywatnych i 65 miejsc w obiekcie 
ośrodka szkoleniowego.  
Noclegi w miejscowości Víťaz oferowane są w centrum miejscowości U Armstronga – 20 
miejsc noclegowych oraz w pensjonacie  - Pavol Galdun – 15 miejsc noclegowych.   
Miejscowość Janov uzyskała pozwolenie na budowę domu gminnego obok wyciągu 
narciarskiego, gdzie przewiduje się stworzenie około 20 miejsc noclegowych.  
W miejscowości Ovčie noclegi oferuje prywatny pensjonat - około 10-12 miejsc.  
We wschodniej części miejscowości Ľubovec znajduje się teren letniskowy z daczami, 
przede wszystkim na lewym brzegu rzeki Svinka na obszarze Młyna Pilliera, który 
bezpośrednio nawiązuje do większego obszaru sąsiedniej miejscowości Ličartovce.  
Na terenie miejscowości Kvačany znajduje się teren rekreacyjny w północno-wschodniej 
części terenów niezabudowanych przy potoku Kopaná.  
W miejscowości Víťaz znajduje się obszar rekreacyjny Slaná voda z około 15 domkami 
letniskowymi.  
W miejscowości Brežany znajduje się ogród działkowy z 12 domkami.  
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W miejscowości Bajerov koło łowieckie Fiľov posiada obiekt z przeznaczeniem 
noclegowym. 
 
Usługi gastronomiczne 
Usługi gastronomiczne w ramach obiektu żywienia zbiorowego obecnie oferowane są 
wyłącznie w miejscowości Víťaz. Obiekt znajduje się w centrum miejscowości  – 
Restauracja u Armstronga. 
Miejscowość Janov uzyskała pozwolenie na budowę domu gminnego z usługami 
gastronomicznymi, który będzie znajdował się przy wyciągu narciarskim, oferując dla 
gości około 50 miejsc.  
 
 
Atrakcje miejscowości 
W miejscowości Bajerov znajduje się częściowo zbadana przepaść Pukavica. Jest to 
interesująca jaskinia grawitacyjna znajdująca się na północny zachód od terenów 
zabudowanych w miejscu zwanym Pukavica w zlepieńcach centralno-karpackiego 
paleogenu Wyżyny Szaryskiej. 
W miejscowości Brežany jest drewniany grekokatolicki kościół pw. świętego Łukasza 
Ewangelisty z 1727 roku, jedyny taki w powiecie preszowskim i na całej Wyżynie 
Szaryskiej. Został włączony do zabytków kultury słowackiej.  
Miejscowość Bzenov także ma interesujące zabytki. W starej dzwonnicy znajdują się 
dzwony Georg i Ondrej. Wartość historyczną przedstawia też chrzcielnica, obecnie 
umieszczona w domu pogrzebowym oraz dzwony zawieszone w drewnianej dzwonnicy.  
Uczniowie szkoły podstawowej stworzyli leśną ścieżkę edukacyjną z wierszowanymi 
opisami fauny i flory leśnej. W tej miejscowości regularnie promuje się prace i rzemiosło w 
formie wystaw.  
W granicach administracyjnych miejscowości Klenov znajduje się chyba 50 źródełek i 
dopływów potoku Sopotnica, rzeki Svinka, a także Hornadu. Fakt ten można wykorzystać 
do organizacji turystyki naukowo-poznawczej. W odległości około 7 km znajduje się 
zapora Ružín, a 14 km od miejscowości jest ośrodek narciarski Plejsy Krompachy. Tu też 
jest zbytek – drewniana dzwonnica. 
W miejscowości Miklušovce została założona bardzo ciekawa galeria przyrody w 
plenerze.  
W miejscowości Kvačany przed domem kultury znajduje się drewniana rzeźba 
miejscowego grzybiarza.   
Miejscowość Radatice dysponuje atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi – potok 
Svinka z dopływami, obszary chronione z cenną roślinnością, lasy, źródła mineralne i 
rośliny lecznicze, odrestaurowany dworek. W Radaticach zachowały się obiekty 
historyczne – zabytki kultury: kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina, rzymskokatolicki 
kościół pw. św. Emeryka oraz dwór. W pobliżu obszaru zabudowanego znajduje się 
obszar przyrodniczy w dorzeczu potoku Chujava połączony ze źródłem mineralnym 
Kvašna voda. W miejscowości Suchá Dolina został wyznaczony obszar chroniony – 
biotop trawiasty. 
W miejscowości Sedlice, w południowej części jej obszaru znajdują się wydzielone i 
niewydzielone złoża minerałów z wyznaczonymi miejscami wydobycia dolomitu – 
kamienia budowlanego. W północnej części górnego biegu potoku Sedlickiego są dwa 
pięcioarowe naturalne stawy, które obecnie nie są wykorzystywane. Piękny widok na 
miejscowość można zobaczyć ze wzgórza  Rešetka z wysokością 576,9 m n.p.m. Po 
drodze na wzgórze mija się rezerwat przyrody Dunitowa Skałka, przy którym znajduje się 
ścieżka edukacyjna. Cennym miejscem już teraz wykorzystywanym jest tradycyjnie 
odwiedzane miejsce w lesie, w południowej części obszaru administracyjnego 
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miejscowości na prawym brzegu potoku Sopotnica, gdzie odbywają się uroczystości 
połączone z wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi. 
W miejscowości Víťaz, w byłym kamieniołomie znajduje się tzw. Podmorski uskok – 
przyrodniczy obszar chroniony oraz jaskinia w południowej części obszaru. Przy 
cmentarzu stoi kapliczka – pamiątka z I wojny światowej. W zachodniej części 
miejscowości Víťaz znajduje się teren rekreacyjny Slaná voda z około 15 domkami 
letniskowymi. Piękny widok na Víťaz oferuje miejsce Nad Porúbaným znajdujące się na 
wysokości 685,5 m n.p.m. W miejscowości założono centrum odpoczynku w przyrodzie. 
Wyjątkowo interesującym projektem jest Dom rzemieślnika. Celem projektu jest 
zachowanie i rozwój tradycyjnego rzemiosła i zwyczajów z tego regionu.  
 
Ten ważny potencjał przyrodniczy, bogata historia i wiele interesujących zabytków kultury, 
architektura ludowa i wyjątkowy folklor zapewniają różnorodność turystyczną, ale nie są 
dostatecznie wykorzystywane. W przyszłości zakłada się, że prócz wymienionych 
wartości nastąpi także rozwój rekreacji wiejskiej oraz agroturystyki.  
Realizacja działań turystycznych w mikroregionie wytwarza warunki dla rozwoju 
potencjału rekreacji i turystyki oraz wpływa na ożywienie lokalnej gospodarki i tworzenie 
sezonowych i stałych miejsc pracy.  
Dlatego ważne jest, by gmin mikroregionu stworzyły warunki dla rozwoju dodatkowych 
funkcji turystycznych, wykorzystania miejscowej infrastruktury oraz lokalizowania usług 
gastronomicznych, noclegowych, handlowych i innych.   
 
Okolice mikroregionu Czarna Góra  
 
W pobliżu mikroregionu w województwie koszyckim znajduje się teren rekreacyjny – 
zbiornik wodny Ružín. Zbiornik wodny powstał przez postawienie zapory na rzece Hornad 
w głębokiej meandrującej dolinie Bujanovskich vrchov i należy do najładniejszych 
sztucznych jezior na Słowacji. Okala szczyty pasma Czarnej Góry i składa się z dwóch 
zbiorników. Ružín jest otoczony wspaniałymi górami, z których najbardziej majestatyczny 
jest skalisty szczyt Sivec, z którego roztacza się przepiękny widok na cały zbiornik. 
Jezioro to jest ulubionym terenem rekreacyjnym z wieloma tajemniczymi zakątkami, a 
niektóre zatoki są praktycznie nieskażone cywilizacją. Do interesujących okazów przyrody 
na pewno należą Ružínske jaskyne. Pływanie łódką po szmaragdowozielonej powierzchni 
tego rozległego jeziora otoczonego gęstym lasem jest niezapomnianym przeżyciem. 
Można dopłynąć do skalnej wyspy Ostrov lásky lub wyspy Malý ostrov, które wyłaniają się 
z wodnych głębin. Ružín jest rajem dla wędkarzy. Najbardziej znane ośrodki to osada 
Opátka, Jaklovce i autokemping Košická Belá.  
Niedaleko zbiornika znajduje się wiele domków letniskowych, prywatnych i firmowych, 
oraz obiektów turystycznych. Teren rekreacyjny Ružín składa się z następujących miejsc:  
Zlatník – osada domków letniskowych i baza turystyczna,  Táleng – wielofunkcyjny 
ośrodek turystyczny (domki, pensjonaty, hotele, osada domków letniskowych),  Malý 
Folkmár – osady domków letniskowych i baza turystyczna, Galová lúka - osada domków 
letniskowych, Košické Hámre – planowany ośrodek turystyczny, Ružín - osady domków 
letniskowych i baza turystyczna. Wyposażenie terenu składa sięz osady domków 
letniskowych (domki, kąpielisko sezonowe), hotele z kąpieliskiem sezonowym, 
pensjonaty, restauracje, kiosk z jedzeniem, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rowerów 
wodnych, korty tenisowe, biliard, lace zabaw dla dzieci itd.   
Teren przeznaczony jest dla około 10 000 osób. Średnia dzienna ilość odwiedzin terenu 
rekreacyjnego podczas sezonu to około 2 000 osób. Najczęściej są to osoby z Koszyc i 
okolicy. 
 



 
 
 

 109 

Kompleksowy ośrodek narciarski Plejsy Krompachy uzupełnia ofertę dostępnych atrakcji 
zimowych dla odwiedzających mikroregion Czarna Góra i jednocześnie stwarza 
odpowiednie warunki do rozwoju powiązanej infrastruktury turystycznej. Chodzi przede 
wszystkim o osoby przejeżdżające trasą D1 – z kierunku Preszowa. 
 
Szlaki turystyczne i rowerowe w mikroregionie i okolicy 
 
W mikroregionie „Czarna Góra“ i w jego okolicy znajdują się następujące oznakowane 
szlaki turystyczne: 
 
Źródło: Turistický atlas Slovenska, VKÚ Harmanec, 2007 
oznakowane piesze szlaki turystyczne: 
• Czerwony 0901 – E 8 – Szlak bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego, który 

w pobliżu omawianego obszaru przechodzi z doliny rzeki Hornad i prowadzi prawym 
brzegiem potoku Sopotnica pod prąd do młyna w Dolnym Slavkovie, dalej po ścieżce 
polnej do miejscowości Ľubovec, gdzie jeszcze przed miejscowością odłącza się od 
niego szlak zielony 5749, a potem przez miejscowości Radatice, Malý i Veľký Šariš, 
Terňa do miejscowości Hradisko. 

• Niebieski 2814 –  prowadzi od železničnej stanice w Haniske w kierunku południowym 
przez Borkut, Kendický kríž i Ščerbovą horę do domków letniskowych Pod Ostrou i 
kintynuuje swój bieg do miejsca połączenia z zielonym szlakiem 5749 w Pod Tlstou, 
potem przez Kašajovą lúkę i dalej prowadzi po leśnej drodze do obozu dla dzieci 
Brezie w miejscowości Obišovce.  

• Niebieski 2820 – prowadzi od stacji kolejowej w miejscowości Malá Lodina 
i przechodzi po lewym brzegu rzeki Hornad pod prąd, dalej przez Hornádske lúky 
i Prokopov mlyn na potoku Sopotnica do miejscowości Sedlice.    

• Niebieski 2821 –  prowadzi do kościoła w miejscowości Košická Bela przez Ružin, 
dalej prowadzi po granicy pasm Sopotnické i Bujanovské vrchy przez Bystrą–przełęcz 
na wysokości 754,1m n.p.m.,gdzie odłącza się od niej żółty szlak 8729, dalej prowadzi 
przez obszar gminy Miklušovce, kontynuuje bieg przez kamieniołom Klenov na szczyt 
Grúň na wysokości 900,9 m n.p.m., potem prowadzi pod Roháčką, gdzie łączy się z 
żółtym szlakiem 8730 i dalej na szczyt Roháčka na wysokości 1028,5 m n.p.m., potem 
pasmem Roháčka przez miejscowość Kľuknava do stacji kolejowej w Richnavie.   

• Żółty 8729 – przechodzi przez południową granicę obszaru administracyjnego 
miejscowości Sedlice i miejscowości Suchá Dolina. Prowadzi z Bystrej–przełęcz na 
wysokości 754,1 m n.p.m., gdzie odłącza się od niebieskiego szlaku 2821 przez 
Hornádske lúky w paśmie Sopotnické vrchy, gdzie krzyżuje się ze szlakiem zielonym 
2820  i kończy przy młynie w miejscowości Dolný Slavkov na trasie E 8 – Szlaku 
bohaterów Słowackiego Powstania Narodowego, czerwonego szlaku turystycznego 
0901.   

• Żółty 8729 – przechodzi po obrzeżach gminy Žipov i prowadzi ze szczytu Roháčka na 
wysokości 1028,5 m n.p.m. przez Grúň w paśmie Roháčka a kończy się na stacji 
kolejowej v Margecanach.   

• Żółty 8730 – przechodzi po obrzeżach gminy i prowadzi ze szczytu Roháčka na 
wysokości 1028,5 m n.p.m. przez Grúň w paśmie Roháčka a kończy się na stacji 
kolejowej v Margecanach. 

• Żółty 8702 – prowadzi od stacji kolejowej w miejscowości Drienovská Nová Ves i idzie 
na szczyt Ščerbová hora, a na Nižnej Ščerbovej hore spotyka się z niebieskim 
szlakiem 2814 i kontynuuje bieg przez Młyn Pilliera w dolinie rzeki Svinka oraz przez 
teren domków letniskowych Pod Ostrou, gdzie znów spotyka się z niebieskim 2814, 
przechodzi przez lewy brzeg rzeki Svinka i kończy się na stacji kolejowej Ličartovce.  
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• Zielony 5701 – prowadzi do kościoła w miejscowości Radatice, część Radačov 
i przechodzi przez dolinę potoku Chujavka na północ do Kvašnej vody, a kończy się 
przy kościele na Kalvárii w Preszowie. 

• Zielony 2820 – prowadzi od stacji kolejowej w miejscowości Malá Lodina i przechodzi 
po lewym brzegu rzeki Hornad pod prąd przez Hornádske lúky i Prokopov mlyn na 
potoku Sopotnica do miejscowości Sedlice.  

• Zielony 5749 – od oznaczonego szlaku 0901 pod miejscowością Ľubovec odłącza się i 
prowadzi drogą do pierwotnej miejscowości Ruské Pekľany, dalej idzie w kierunku 
południowym, gdzie Pod Tlstou łączy się z niebieskim szlakiem 2814 i już razem 
prowadzą do miejsce Kašajová lúka, a stąd samodzielnie idzie drogą do miejscowości 
Obišovce, gdzie kończy się przy kościele.  

 
Szlaki rowerowe:  
 
• Dookoła Svinky szlak nr 5873 prowadzący z miejscowości Ľubovec na wysokości 320 

m n.p.m. trasą łatwą przez miejscowości Radatice, Janov, Bzenov, Rokycany i dalej 
przez Kojaticką Dolinę, Jarovnice do miejscowości Renčišov na wysokości 610 m 
n.p.m., trasą wyczynową na Buče i do Lačnova, a potem wraca przez miejscowości 
Lipovce do miejscowości Šindliar, skąd znów łatwą trasą prowadzi przez miejscowości 
Fričovce, Široké, Víťaz, Ovčie i dalej przez Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice 
i Suchá Dolina do punktu startu w miejscowości Ľubovec. Całkowita długość tej trasy 
to 82,5 km z przewyższeniem około 680 m. Szlak ten w miejscowości Ľubovec łączy 
się z kolejnym szlakiem Doliną Svinky nr 8882, trasą łatwą do miejscowości 
Obišovice.  

• Przez powiat Preszó na południowy zachód od miasta Preszów prowadzi przez tereny 
gmin Bzenov, Rokycany, Bajerov, Žipov i Klenov do Margecan Karpacka Magistrala 
Rowerowa, która łączy tereny przygraniczne pięciu krajów europejskich  Słowacji, 
Polski, Węgier, Rumunii i Ukrainy.  

• W pobliży znajduje się kolejny szlak rowerowy pętla szaryska nr 5874 trasa 
trudniejsza z przewyższeniem około 230 m i całkowitą długością około 25 km. Pętla 
rowerowa zaczyna się w Preszowie przy hali miejskiej i prowadzi przez Borkut 
w miejscowości Haniska, Malkovską hôrkę, Stadlo, Radatice, Kvašną vodę, Ortáš i Za 
Kalváriou do punktu startu w Preszowie. 

 
Ilość odwiedzin w mikroregionie  
 
Biorąc pod uwagę ilość odwiedzających województwo preszowskie to trzecie najczęściej 
odwiedzane województwo Słowacji, zaraz po województwie bratysławskim i żylińskim.  
Według danych z Urzędu Statystycznego RS na terenie województwa preszowskiego  
w roku 2011 usługi turystom oferowało 551 obiektów noclegowych, w tym 105 hoteli, 
123 pensjonatów, 140 pozostałych obiektów, 50 noclegowni dla turystów i 124 kwater 
prywatnych. Obiekty te znajdujące się na terenie województwa preszowskiego stanowią 
18,3 % wszystkich takich obiektów w RS. Turyści mieli do dyspozycji 10 190 pokoi 
z 27 637 łóżkami i 3 570 innych miejsc.Biorąc pod uwagę ilość odwiedzających 
województwo preszowskie to trzecie najczęściej odwiedzane województwo Słowacji, 
zaraz po województwie bratysławskim i żylińskim. W obiektach noclegowych 
województwa preszowskiego nocowało 618 470 gości, co stanowi 17,3 % wszystkich 
gości odwiedzających Słowację. Większość odwiedzających to Słowacy, goście 
zagraniczni stanowili 34,9 %. Najwięcej gości zagranicznych stanowili Czesi 11,9 %, 
Polacy 5,7 %, turyści z Korei Południowej 2,6 %, Niemiec 2,6 % i Węgier 2 %. Średnia 
liczba noclegów w przeliczeniu na jednego gościa to 3,3 nocy. Wykorzystanie wyłącznie 
stałych łóżek w obiektach noclegowych w województwie stanowi 26,4 %, co oznacza 
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wartość wyższą o 4,7 punktu procentowego niż wynosi średnia w RS. W województwie 
preszowskim największe zainteresowanie jest hotelami czterogwiazdkowymi, które były 
wykorzystane w 45 %, potem hotele dwugwiazdkowe w 37 % i hotele z trzema 
gwiazdkami w 36,1 %. Najniższym zainteresowaniem w województwie cieszyły się 
kempingi 4,8 % i kwatery prywatne 8,7 %.  
W powiecie Preszów w roku 2011 usługi turystyczne oferowało 41 obiektów noclegowych 
z 880 pokojami i 2 405 łóżkami. Ilość gości w powiecie Preszów w roku 2011 wynosiła 
49 827 osób, w tym 15 785 gości zagranicznych. Ilość noclegów wyniosła 110 676, w tym 
wśród gości zagranicznych 39 780. Najwięcej wśród gości zagranicznych było obywateli 
Czech, Polski, Niemiec, Węgier, Korei Południowej, Ukrainy i Rosji. 
Ilość odwiedzin mikroregionu Czarna Góra nie jest adekwatna do atrakcyjności obszaru.  
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze swoją atrakcyjnością i różnorodnością pozytywnie 
wpływa na wzrost znaczenia wsi i jednocześnie włącza się w rozwój turystyki  
w mikroregionie. 
W sezonie letnim szacowana liczba gości wynosi 5 000, w sezonie zimowym 1 500 gości. 
W przypadku jednorazowych przedsięwzięć ilość gości to około 500 osób. W większości 
przypadków są to turyści krajowi, przede wszystkim z Preszowa i okolic, a także z okolic 
województwa koszyckiego. Wśród gości zagranicznych przeważają osoby z Czech i 
Polski.   
Z tego wynika, że ze względu na wysokie koszty budowania obiektów do rekreacji 
długoterminowej i sezonowy charakter rekreacji długoterminowej, a także możliwości 
całego mikroregionu „Czarna Góra“ należy tworzyć połączenia dla krótkoterminowej 
rekreacji na większym obszarze, przede wszystkim w relacjach z Preszowem oraz 
dostępne działania rekreacyjne, turystyczne i sportowe w obrębie mikroregionu – także o 
charakterze fakultatywnym. 
 
 
11.2. Konkurencja oraz i pozycja mikroregionu na rynku turystyki  
 
Specyficzność produktów ruchu turystycznego, zwłaszcza ich zależność od atrakcyjnego 
otoczenia, od infrastruktury i warunków ekonomicznych kraju, stawia państwa i władze 
lokalne w pozycji współtwórców turystyki, gdyż działania sektora prywatnego i 
publicznego są częścią zintegrowanego produktu turystycznego. W nowych warunkach 
konkurencji na rynku globalnym państwa i samorządy mają kolejne ważne zadanie: 
działać na podlegającym im terenie w roli koordynatora i katalizatora inicjującego 
partnerstwo pomiędzy kluczowymi dostawcami usług.  
Nawet gdy decydującą rolę w przypadku rozwoju turystyki odgrywa sektor prywatny, 
zadaniem sektora publicznego jest sformułowanie strategii jego rozwoju i zdefiniowanie 
narzędzi, które zapewnią jej realizację. Dlatego ważna jest polityka państwa w turystyce 
oraz potrzeba zorientowania jej na nowo.  
Obecnie w tworzeniu polityki państwowej w dziedzinie turystyki główne decyzje podejmują 
następujące instytucje: 
Komisja ds. działalności gospodarczej i turystyki Komitetu ds. gospodarki, budownictwa i 
transportu przy parlamencie RS, rząd RS, Ministerstwo transportu, budownictwa i rozwoju 
regionalnego RS – sekcja turystyczna, Słowacka Agencja Turystyczna, samorządy 
wojewódzkie – jednostki ds. turystyki, wojewódzkie i lokalne organizacje turystyczne oraz 
agencje regionalne, które mogłyby przede wszystkim tworzyć warunki do rekreacji.  
Image Słowacji jako organizacji turystycznej Słowacka Agencja Turystyczna (SACR) 
zaczyna tworzyć przede wszystkim w segmentach opierających się na potencjale 
przyrodniczym kraju w regionach, które mogą pozyskać pomoc z funduszy strukturalnych 
UE.  
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Zgodnie z zasadami tworzenia grup ekonomicznie słabszych miejscowości w 
mikroregionie Czarna Góra konkurencyjność Regionu Szarysza, do którego wchodzi 
obszar dolnego Szrysza i powiązanej okolicy, tworzą przede wszystkim mikroregion 
Zamek Spiski - Podbranisko, Ekotorysa, Salvator, Góry Lewockie, Górna Torysa oraz 
uczestnictwo w Euroregionie Karpaty. Rozwój historyczny jest jednak zorientowany na 
miasto Preszów, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dla 
województwa preszowskiego jest miejscem o znaczeniu regionalnym, a miejscowości  
mikroregionu Czarna Góra są częściowo w jego obszarze przedmieść.  
W tym mikroregionie ewidentnie brakuje dobrych warunków dla rozwoju ruchu 
turystycznego, które nie mogą polegać wyłącznie na działalności gmin. Miejscowości te 
mają wielki potencjał agroturystyczny oraz otoczenie, które oferuje warunki także dla 
rozwoju sportów zimowych. Problemem jednak jest letnia rekreacja, a w zasadzie brak 
możliwości kąpieli pomimo że na tym obszarze jest wystarczająca ilość zasobów 
wodnych. Ale taki plan wymaga większych nakładów inwestycyjnych. Potrzebne jest też 
dążenie gmin i mieszkańców do podnoszenia jakości usług turystycznych oraz 
infrastruktury technicznej terenu. Brakuje aktywizacji przedsiębiorców w zakresie turystyki, 
brakuje informacji i dostępu do źródeł dofinansowania, aby rozwijać turystykę wiejską i 
całego zakresu głównych form turystyki z działaniami o długotrwałym potencjale. 
Do głównych rodzajów turystyki w mikroregionie Czarna Góra należy przede wszystkim 
krótkotrwały pobyt turystyczny (tylko podczas letniego sezonu), zwykle jednodniowy.   
Formą turystyki jest też turystyka z ruchem w lesie, turystyka piesza i narciarska, a przede 
wszystkim turystyka rowerowa. Turystykę miejską i kulturową ze znakomitym potencjałem 
oferują miasta Preszów, Spiska Nowa Wieś, Gelnica i Krompachy.   
 
Podstawowym problemem jest brak uczestnictwa Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 
Czarna Góra w Rejonowej Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji 
Turystycznej, niekompletny system usług informacyjnych i materiałów promocyjnych o 
mikroregionie, brak lub niska jakość usług podstawowych i uzupełniających, 
niewystarczająca liczba i pojemność obiektów noclegowych i gastronomicznych.  
 
W celu podniesienia konkurencji i pozycji mikroregionu na rynku turystycznym 
potrzebne jest włączenie się Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Czarna Góra do 
Rejonowej Organizacji Tyrystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej. 
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11.3. Marketing usług turystycznych, jego organizacja i zarządzanie regionalne 
 
Do stworzenia podstaw do zarządzania rozwojem turystyki w obszarze potrzebny jest 
marketing. W wyniku konsekwentnej realizacji wytwarza warunki dla partnerstwa z 
przedsiębiorcami w dziedzinie turystyki z jednej strony i państwową organizacją turystyki – 
Słowacką Agencją Turystyczną z drugiej strony. Stworzy się mechanizm do 
współfinansowania projektów w dziedzinie marketingu i promocji oraz ogólnie podniesie 
się efektywność wykorzystania wszystkich środków do tych działań. Jednocześnie 
stopniowo uzyska się własne know-how, z którym można uczestniczyć w projektach 
międzynarodowych. Tylko tak może sprostać silnej konkurencji na międzynarodowym  
rynku turystyki i stać się równym partnerem przy realizacji wspólnych projektów. 
Marketingowa strategia usług turystycznych  
    –   uwzględnia przekrojowy (różnorodny) charakter turystyki oraz kompleksowość jego 

produktów, 
- rozróżnia ciele rozwoju turystyki w zależności od podstawowej i drugorzędnej oferty 

turystycznej, od oczekiwań sektora publicznego oraz oczekiwań sektora 
prywatnego, 

- w samorządzie stwarza podstawy do koordynacji interesów oraz rozwoju turystyki,  
- w sektorze prywatnym wytwarza podstawy do współpracy z sektorem publicznym w 

celu rozpoznawania wspólnych interesów przy kompletnym zaspokajaniu potrzeb 
uczestników turystyki. Przy planowaniu rozwoju turystyki uwzględnia globalne trendy 
XXI wieku, zdefiniowane przez Światową Organizację Turystyki: „pogłębiająca się 
globalizacja i od niej zależne powodzenie regionów docelowych” 

- uwzględnia korzystanie z nowych technologii informacyjnych przy oferowaniu 
i dystrybucji produktu 

- regiony docelowe mogą zaistnieć na konkurencyjnym rynku tylko wtedy, gdy będą   
budować swój image jako podstawę zróżnicowania i ekspansji przyciągania, 

- rosnące preferencje uczestników turystyki zorientowane na komfort, ułatwienie 
i przyspieszenie procesu podróżowania, przygody, zdrowie, ekologię, poznawanie 
i kulturę, 

− rozrywkę i rozproszenie – turystyka doświadczeń. 
Ruch turystyczny jako fenomen gospodarczo-ekonomiczny naszych czasów wyraźnie 
wpływa na ogólny rozwój terenu. W związku z istniejącymi trendami rozwoju w ruchu 
turystycznym chcemy skierować rozwój mikroregionu na ofertę intensywnych przeżyć 
odwiedzających, na ofertę przestrzeni dla wzajemnych kontaktów, określenia siebie i 
samorealizacji w połączeniu z istniejącym potencjałem turystycznym i potencjałem 
zasobów ludzkich. 
Turystyka jako jedna z przeglądowych dziedzin gospodarki stanowi ważną część życia 
społeczno-gospodarczego. Ruch turystyczny uważamy za istotny faktor rozwoju 
gospodarczego i społecznego rozwoju mikroregionu „Czarna Góra“, który wpływa na 
wytwarzanie nowych możliwości pracy, stymuluje rozwój infrastruktury społecznej i 
technicznej, poprawia ochronę środowiska naturalnego i infrastrukturę publiczną, jest 
źródłem dochodów gminy i regionu. Aby doszło do wstrzymania nieodpowiedniego 
rozwoju turystyki w  wielu przypadkach negatywnie obciążającego środowisko naturalne, 
należy budować struktury zarządzania na poziomie regionu i miejscowości w 
mikroregionie. W tym sensie zadanie wsparcia rozwoju turystyki wydaje się być niezbędne 
i podlega działaniom samorządu jako koordynatora rozwoju turystyki w regionie. 
Planowanie rozwoju turystyki jest uwarunkowane opracowaniem i przyjęciem koncepcji 
rozwoju turystyki, która ustala pozycję turystyki, jej cele i strategie cząstkowe w regionie w 
celu zapewnienia rozwoju regionu.  
Użytkownikiem przyjętej koncepcji rozwoju turystyki jest samorząd lokalny i regionalny, 
administracja państwowa, która określa i koordynuje prawną płaszczyznę rozwoju, 
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podmioty gospodarcze, które uczestniczą w rozwoju turystyki, organizacje non-profit, 
mieszkańcy, którzy są częścią rozwoju regionu i oczywiście gość, który występuje tu jako 
ostateczny użytkownik produktów turystycznych. 
Strategia marketingowa usług turystycznych poświęcona jest turystyce w regionie 
i wytworzeniu produktów wraz ze wsparciem sprzedaży, rozwoju infrastruktury publicznej, 
statystyką i badaniem produktów turystycznych, edukacją, pracą z ludźmi przy budowaniu 
pozytywnego stosunku mieszkańców do gości, budowaniu pozytywnego wizerunku 
regionu, stworzeniu specyficznych znaków regionu i stworzenia marki miejsca 
docelowego za pomocą produktów turystycznych. Strategia marketingowa usług 
turystycznych zajmuje się planowaniem rozwoju turystyki z perspektywą na 10 lat. 
Promocja destynacji stanowi część miksu marketingowego destynacji. Miks promocyjny 
(miks komunikacji marketingowej) zawiera kanały komunikacji potrzebne do osiągnięcia 
wymaganego poziomu popytu na destynację, mające wpływ na poziom tego popytu w 
perspektywie krótko- i długoterminowej, których brakuje w mikroregionie. W mikroregionie 
obecnie mamy do czynienia z nieregularnym popytem sezonowym.  
Jednocześnie jak wszystkie elementy marketingowego miksu destynacji, także działania 
marketingowe muszą być zaplanowane z uwzględnieniem celów destynacji. 
Najważniejsze narzędzia promocji reklamowej to właśnie drukowane broszury, katalogi, 
ulotki, plakaty, elektroniczne i tradycyjne pocztówki, materiały multimedialne i inne..., 
media drukowane – reklama telewizyjna – wyspecjalizowane kanały o podróżach, reklama 
radiowa, postery i billboardy, reklama w kinie i internet, który nie spełnia tylko roli medium 
promocyjnego, ale także źródła informacji, drogi dystrybucji oraz jest ważnym medium 
edukacyjnym.  
Do promocji mikroregionu SRT Czarna Góra stowarzyszenie przyczynia się pisaniem 
artykułów do ogólnosłowackiego dwutygodnika Obecné noviny. W artykułach regularnie 
informuje o działalności stowarzyszenia, która dotyczy wydarzeń kulturalno-społecznych, 
sportowych i innych imprez organizowanych w poszczególnych miejscowościach 
mikroregionu, a także działaniach ukierunkowanych na rozwój turystyki organizowanych 
przez stowarzyszenie SRT Czarna Góra.  
Ważne dla rozwoju ruchu turystycznego jest budowanie infrastruktury technicznej 
i transportowej w celu zapewnienia komfortu zaspokojenia potrzeb gości. Usługi 
turystyczne są oferowanie przez małe i średnie firmy w transporcie, noclegach, 
gastronomii, sporcie i w ramach innej infrastruktury turystycznej, biurach podróży, 
przewodnikach, systemu informacyjnego oraz tzw. usługach uzupełniających.  
Podstawą tworzenia odpowiednich produktów turystycznych jest efektywne partnerstwo 
wszystkich oferujących usługi (wraz z mieszkańcami mieszkańców). Doświadczenia z 
krajów z rozwiniętą turystyką pokazują, że bez współpracy i efektywnej koordynacji 
działań sektora publicznego i prywatnego nie można zapewnić w poszczególnych 
regionach odpowiedniego rozwoju turystyki i oczekiwać odpowiednich efektów. Wspólne 
dążenia sfery prywatnej i sektora publicznego w dziedzinie nadawania kierunku 
działaniom turystycznym na danym obszarze należy rozumieć jako kluczowe (zarządzanie 
destynacją). Inicjatorem i koordynatorem zarządzania destynacją na obszarze 
mikroregionu Czarna Góra jest Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“. Celem 
powstania tego stowarzyszenia było staranie zwiększenia atrakcyjności turystycznej oraz 
rozpoznawalności mikroregionu „Czarna Góra“ i jednocześnie wsparcie rozwoju turystyki 
na całym jego obszarze. Nawiązanie współpracy na terenie Słowacji, a także zagranicą z 
podobnymi mikroregionami i dzielenie się doświadczeniami w zakresie rozwoju turystyki 
oraz atrakcji w różnych społecznościach.   
Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest zachowanie i rozwój dziedzictwa 
kulturowego, pomoc w ochronie zabytków kultury, wspieranie różnych imprez kulturalnych 
i społecznych, podwyższanie poziomu życia mieszkańców oraz wspieranie działań 
ukierunkowanych na współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi.  
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Współpracuje z Towarzystwem na rzecz odnowienia wsi, Narodową Siecią Rozwoju Wsi, 
Agencją ds. Rozwoju Wsi, Słowacką Agencją Środowiska, Regionalnym Centrum 
Edukacji Preszów, ze stowarzyszeniem Ekosvinka i Ekotorysa. 
Dla rozwoju turystyki bardzo ważna jest współpraca transgraniczna. 
W tej dziedzinie dzięki poleceniu Instytutu Słowackiego w Warszawie stowarzyszenie 
nawiązało współpracę z polskim partnerem Podkowa Leśna. Chodzi o współpracę w 
zakresie kulturalnym oraz w zakresie rozwoju turystyki. W czerwcu na zaproszenie 
polskiego partnera odbyło się spotkanie w Polsce. Obecnie przygotowuje się spotkanie 
partnerów w mikroregionie Czarna Góra.  
W roku 2008 na spotkaniu w Budapeszcie stowarzyszenie z sukcesem zaprezentowało 
tradycje kulturowe i walory przyrodnicze mikroregionu Czarna Góra. 
W roku 2008 i 2009 stowarzyszenie uczestniczyło w imprezie Agrokomplex w Nitrze. Tam 
przedstawiło się jako Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Czarna Góra i zaprezentowało 
swoje działania. Jednocześnie w ramach tej wystawy zaprezentowało kulturowe i 
historyczne tradycje całego mikroregionu.  
Także poszczególne gminy nie pozostają w tyle z działaniem. 
Gmina Sedlice aktywnie współpracuje z serbskim partnerem. Organizuje imprezy 
folklorystyczne, w których uczestniczą także serbskie zespoły.  
Gmina Kvačany nawiązała współpracę z gminą Kvačany w powiecie Liptowski Mikulasz. 
W ramach tej współpracy odbył się impreza zapoznawcza w  Kvačianskiej Dolinie. 
Gmina Miklušovce w roku 2011 uzyskała nagrodę Programu Odnowy Wsi za projekt Wieś 
jako pospolitość. Główną ideą były stosunki międzyludzkie, współpraca mieszkańców w 
życiu wsi. 
Możemy stwierdzić, że mikroregion „Czarna Góra“ to cel, który jest atrakcyjny turystycznie 
dzięki walorom przyrodniczym, tradycjom, rzemiosłom i zachowanej tradycji ludowej, z 
potencjałem na organizowanie imprez kulturalnych, ale nie dysponuje potencjałem usług 
wypoczynkowych, noclegowych, gastronomicznych, informacyjnych i innych usług 
dodatkowych. Ich połączenie w ramach atrakcyjnych produktów i zapewnienie ich 
odpowiedniej prezentacji na targach może dla mikroregionu być takim samym magnesem 
dla turystów jak jakiekolwiek inne centrum turystyczne w Europie.   Dysponuje też 
przestrzeniami, częściowo potencjałem ludzkim, które pozwalają mu sprostać 
wymaganiom rynku z produktami turystycznymi.  
Do spełnienia tego warunku priorytetowe jest członkostwo w Rejonowej Organizacji 
Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej. 
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12.  Analiza SWOT badanego obszaru 
 
Analiza SWOT proponuje pełne spojrzenie na sytuację gminy – na jej mocne strony, słabe 
strony, szanse i zagrożenia rozwoju. Na podstawie analizy SWOT można dokładniej 
zdefiniować najlepsze cele, które by najlepiej wykorzystały potencjał oraz pozytywne 
impulsy rozwoju oraz wyeliminowały problemy i ewentualne ryzyko. Pomaga też 
zidentyfikować obszary priorytetowe, na których rozwój trzeba się zorientować. Z tego 
powodu nie należy dzielić jej na sektory.  
Prócz analiz stanu danego obszaru przedmiotem zainteresowania jest też otoczenie, 
wysyłające pozytywne bądź negatywne impulsy. Na podstawie tego analiza SWOT dzieli 
się na analizę środowiska wewnętrznego i środowiska zewnętrznego.   
Uwzględniając ważność obserwowanych zjawisk w analizie SWOT rozróżnia się czynniki 
pozytywne i negatywne. Czynniki pozytywne (mocne strony i szanse) to czynniki 
pobudzające procesy rozwojowe. Negatywne czynniki (słabe strony i zagrożenia) 
pokazują problemy nierówności. 
 
12.1.    Analiza SWOT potencjału mikroregionu  
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Mikroregionu Czarna Góra został przedyskutowany i 
zatwierdzony na walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ dnia: 
17.09.2003. 
 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 

• dogodne położenie geograficzne 
mikroregionu w regionie Preszów i 
województwie preszowskim, 

• bardzo dobre warunki naturalne i kulturowe 
dla rozwoju turystyki, turystyki wiejskiej, 
agroturystyki i turystyki leczniczo-
rehabilitacyjnej,  

• dobre gleby i lasy pokrywające większą 
część gminy odpowiednie do uprawy 
tradycyjnych roślin i drzew, rozwój 
produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca dzisiejszemu poziomowi 
gospodarczemu w mikroregionie, 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządów, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
gminy w mikroregionie. 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niewystarczająca mikroekonomiczna 
adaptacja do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza wodociągowa i 
kanalizacyjna, podłączenie mieszkańców do 
gazociągu, wodociągu sieci kanalizacyjnej 
w celu polepszenia jakości ich życia i 
środowiska, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury, 

• niewybudowane mini parki przemysłowe. 
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12.2.    Analiza SWOT potenciálu obcí združených v mikroregionie  
 

   12.2.1.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Bajerov 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Bajerov został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 7/2007 z dnia  
16.11.2007 
 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 

• dogodne położenie geograficzne gminy w 
regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy w znacznej części gminy 
uprawy tradycyjnych roślin użytkowych i 
drzew, rozwój produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna, podłączenie mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury ( wodociągi i 
kanalizacja). 
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12.2.2.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Brežany 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Brežany został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 2/2003 z dnia  
09.02.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki – turystyki 
rehabilitacyjnej, 

• dobre gleby i lasy w znacznej części gminy 
uprawy tradycyjnych roślin użytkowych i 
drzew, rozwój produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna, podłączenie mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury ( wodociągi i 
kanalizacja). 

 
  12.2.3.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Bzenov 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Bzenov został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 41/2003 z dnia  
29.09.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki – turystyki 
rehabilitacyjnej, 

• dobre gleby i lasy w znacznej części gminy 
uprawy tradycyjnych roślin użytkowych i 
drzew, rozwój produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna, podłączenie mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
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mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

 

naturalnego, 
• niewystarczająca jakość sieci drogowej 

gminnej i krajowej, 
• brak finansów na rozwój produkcji i jej 

modernizację, 
• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 

bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury ( wodociągi i 
kanalizacja). 

 
12.2.4.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Janov 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Janov został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 11/2003 z dnia  
12.12.2003 

 
Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki naturalne i kulturowe 
(kościół), do rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy pokrywające większą 
część gminy odpowiednie do uprawy 
tradycyjnych roślin i drzew, rozwój 
produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza wodociągowa i kanalizacyjna, 
podłączenie mieszkańców do sieci 
wodociągowej w celu polepszenia jakości 
ich życia i środowiska, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska z powodu braku 
odpowiedniej infrastruktury ( wodociągi i 
kanalizacja) , 

• niewystarczające ochrona 
przeciwpowodziowa gminy  
(budowa wału przeciwpowodziowego 
wzdłuż potoku Svinka – dorzecze Bodrogu i 
Hornadu). 
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12.2.5.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Klenov 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Klenov został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 6 z dnia 01.10.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki naturalne i kulturowe 
do rozwoju turystyki, turystyki wiejskiej i 
agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy pokrywające większą 
część gminy odpowiednie do uprawy 
tradycyjnych roślin i drzew, rozwój 
produkcji rolnej i leśnej, hodowla owiec, 

• nieodpowiednia struktura demograficzna 
wyrażona w stosunku mieszkańców w 
wieku nieprodukcyjnym i produkcyjnym 
oraz przyroście naturalnym mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie, 

• bogate źródła drewna, 
• teren sportowy, 
• teren domków letniskowych, 
• pozytywne podejście przedstawicieli 

samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie. 

 

• Wysoki poziom różnic pomiędzy bardziej 
rozwiniętymi a problemowymi gminami z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna, 
zwłaszcza kanalizacja, podłączenie 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
naturalnego,  

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska naturalnego z powodu 
braku odpowiedniej infrastruktury 
(kanalizacja), 

• niewystarczające zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe w gminie. 

 
   
 
12.2.6.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Kvačany 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Kvačany został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr. 16/2012 z dnia 09.11.2012 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy 

w regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy pokrywające większą 
część gminy odpowiednie do uprawy 
tradycyjnych roślin i drzew, rozwój 
produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna   , podłączenie mieszkańców 
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 
celu polepszenia jakości ich życia i 
środowiska naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
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naturalnego przyrostu mieszkańców, 
• wykwalifikowana siła robocza 

odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie. 

 

gminnej i krajowej, 
• brak finansów na rozwój produkcji i jej 

modernizację, 
• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 

bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury ( wodociągi i 
kanalizacja). 

 

 
 
 12.2.7.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Ľubovec 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Ľubovec został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 5/K/2003 z dnia  
10.07.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim 

• dobre warunki przyrodnicze, kulturowe dla 
rozwoju turystyki, turystyki wiejskiej 
i agroturystyki, 

• gleby i lasy pokrywające większą część 
gminy odpowiednie do uprawy 
tradycyjnych roślin i drzew, rozwój 
produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie dla rozwoju przemysłu 

i wprowadzania nowych gałęzi produkcji, 
budowa osobnych domów, stref 
wypoczynkowych, terenu sportowego, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

• znajdują się tu złoża minerałów 
 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza kanalizacja, podłączenie 
mieszkańców do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w celu polepszenia jakości 
ich życia i środowiska naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 
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12.2.8.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Miklušovce 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Miklušovce został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr IV/B/2 z dnia  
27.09.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

• lasy i gleby na większości obszaru gminy 
odpowiednie do produkcji roślinnej i 
drzewnej, rozwój rolnictwa i leśnictwa,  

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 
i przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie, 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie dla rozwoju przemysłu 

i wprowadzania nowych gałęzi produkcji, 
budowa osobnych domów, stref 
wypoczynkowych, terenu sportowego, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie , 

• znajdują się tu złoża minerałów. 
 

• Wysoki poziom różnic pomiędzy bardziej 
rozwiniętymi  a problemowymi gminami z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna, 
zwłaszcza kanalizacyjna, podłączenie 
mieszkańców do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w celu polepszenia jakości 
ich życia i środowiska,  

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych. 

 
 

  12.2.9.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Ovčie 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Ovčie został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 4/2005 z dnia  
14.09.2005 
 

Mocne strony Słabe strony 
• Dobre warunki przyrodnicze dla rozwoju 

turystyki wiejskiej i agroturystyki, 
• niskie koszty życia, 
• zachowane środowisko naturalne, 
• dobre gleby i lasy w znacznej części gminy 

do uprawy tradycyjnych roślin i drzew, 
rozwór leśnictwa i myślistwa, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• wolne przestrzenie dla przemysłu i 
urządzenie nowych terenów 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 



 
 
 

 123 

przemysłowych, 
• pozytywne podejście przedstawicieli 

administracji państwowej i samorządowej 
do rozwoju gminy. 

niskiej płacy, 
• stały pozom bezrobocia z udziałem 

długotrwale bezrobotnych, 
• nierozwiązania kwestia stosunków 

własnościowych ziemi. 
 

 
   12.2.10.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Radatice 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Radatice został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 179/2008 z dnia 20.12.2008 
 

Mocne strony Słabe strony 
• Podłączenie gminy do sieci elektrycznej 

i zakończenie budowy gazociągu w gminie, 
• istnienie planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy, 
• istnienie projektów budowy kanalizacji i 

wodociągów w gminie, 
• przyjazne warunki dla działalności rolniczej 

(rolnictwo i leśnictwo) oraz drobnej 
działalności gospodarczej, 

• możliwość zaoferowania warunków do 
zabudowy podmiejskiej i weekendowej, 

• istnienie zabytków kultury i historii w 
gminie. 

• Brak finansów na programy rozwojowe 
i inwestycyjne w gminie, 

• stosunkowo słaba oferta usługowa w 
gminie, 

• wysokie koszty na poprawienie stanu 
infrastruktury środowiskowej (kanalizacja) 
i dróg lokalnych, 

• brak niektórych urządzeń podstawowej 
infrastruktury dla mieszkańców (opieka 
zdrowotna, infrastruktura socjalna). 

 

Szanse Zagrożenia 
• Możliwość włączenia się gminy do 

programów pomocy strukturalnej  
z Programu Rozwoju Wsi RS 2007-2013 i 
innych funduszy europejskich, 

• włączenie gminy di działań regionalnych o 
charakterze inwestycyjnym i 
nieinwestycyjnym, 

• możliwość rozwiązywania zadać i 
problemów na poziomie mikroregionalnym, 

• planowanie strategiczne i inwestowanie na 
poziomie gminy. 

• odpływ młodych i wykształconych 
mieszkańców za lepszymi warunkami pracy 
i życia, 

• niskie zainteresowanie mieszkańców  
życiem na wsi, 

• konkurencja porównywalnych gmin przy 
korzystaniu ze środków finansowych UE na 
wsparcie regionów i wsi,   

• zmiany w prawie i rozwój gospodarki 
regionalnej. 

 
12.2.11.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Rokycany 

 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Rokycany został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 56/2003 z dnia 27.09.2003 
 

Mocne strony Słabe strony 
• dogodne położenie geograficzne gminy w 

regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystycznego, 
turystyki wiejskiej i agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy na większości obszaru 
gminy odpowiednie do produkcji roślinnej i 
drzewnej, rozwój rolnictwa i leśnictwa,  

• sprzyjająca struktura demograficzna 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna, 
zwłaszcza kanalizacyjna, podłączenie 
mieszkańców do sieci wodociągowej i 
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mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie, 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie . 

kanalizacyjnej w celu polepszenia jakości 
ich życia i środowiska,  

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury (wodociągi i 
kanalizacja). 

 
12.2.12.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Sedlice 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Sedlice został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr M-7/2007 z dnia  
15. 10. 2007  
 

Mocne strony Słabe strony 
• stabilna baza demograficzna gminy 
• działania mieszkańców gminy na rzecz jej 

rozwoju ekonomicznego i społecznego 
• silne tradycje w rolnictwie i w pokrewnych 

dziedzinach 
• tradycje kulturowe i historyczne wspierają 

życie społeczne w gminie 
• otoczenie atrakcyjne przyrodniczo do 

rozwoju działań turystycznych i 
rekreacyjnych 

• Stosunkowo niska aktywność ekonomiczna 
w gminie 

• niewystarczający poziom organizacji dróg 
lokalnych oraz przestrzeni publicznych w 
terenie zabudowanym i poza nim 

• stosunkowo niedogodne położenie 
geograficzne poza głównymi szlakami 
komunikacyjnymi 

• odpływ młodszych i wykształconych 
mieszkańców za pracą poza gminę 

• brak zainteresowania mieszkańców 
sprawami gminy i działalnością 
publiczną 

Szanse Zagrożenia 
• Możliwość pozyskiwania funduszy 

europejskich na rozbudowę infrastruktury 
publicznej, transportowej i środowiskowej 

• rozwój agroturystyki  w gminie i okolicy 
• modernizacja zwiększenie efektywności 

samorządu i usług 
• dobudowanie i remont infrastruktury 

technicznej, transportowej i 
środowiskowej, 

• stabilizacja gospodarki gminy i zwiększenie 
jej potencjału gospodarczego 

• polepszenie współpracy na poziomie 
      mikroregionu 

• Silna konkurencja pomiędzy 
porównywalnymi gminami w zakresie 
korzystania z publicznych źródeł 
finansowania (przede wszystkim z 
funduszy strukturalnych UE i budżetu 
państwa) 

• strata atrakcyjności środowiska wiejskiego 
• stagnacja rozwoju na poziomie 

mikroregionu, powiatu i województwa 
preszowskiego 

• niski poziom koordynacji rozwoju 
regionalnego na poziomie regionalnym i 
krajowym 

• brak zainteresowania mieszkańców 
rozwojem umiejętności w zakresie TIK 

• zagrożenia płynące z ogólnospołecznych 
procesów i trendów 
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12.2.13.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Suchá Dolina 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Suchá Dolina został przyjęty przez Radę 
Gminy uchwałą nr 14/2008 z dnia 12.12.2008 
 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 
 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie , 

• dobre warunki przyrodnicze, kulturalne dla 
rozwoju turystyki, turystyki wiejskiej i 
agroturystyki, 

• sprzyjająca struktura mieszkańców, 
przejawiająca się w udziale mieszkańców 
w wieku przedprodukcyjnym i 
produkcyjnym,  

• gleby i lasy dobre do hodowli tradycyjnych 
roślin i drzew, rozwój produkcji leśnej i 
rolniczej, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• wolne przestrzenie dla rozwoju przemysłu i 
wprowadzania nowych gałęzi produkcji, 
budowa osobnych domów, stref 
wypoczynkowych, terenu sportowego ,  

• źródła dobrej wody. 

• wysoki poziom różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a gminami z niskim 
poziomem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza podłączenie mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury (sieć 
kanalizacyjna), 

• niższy poziom wykształcenia. 

 
Szanse 
 

 
Zagrożenia 

• dogodne położenie geograficzne gminy w 
regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• polepszenie współpracy na poziomie 
mikroregionu, 

• możliwość uzyskania środków finansowych 
z funduszy EU 

• brak środków finansowych na realizację 
własnych projektów, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• silna konkurencja pomiędzy 
porównywalnymi gminami w związku z 
wykorzystaniem publicznych środków 
finansowych (przede wszystkim środków z 
funduszy strukturalnych UE i budżetu 
państwa). 
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12.2.14.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Víťaz 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Víťaz został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 68/2003 z dnia 12.09.2003 
 

 
Mocne strony 
 

 
Słabe strony 

• dogodne położenie geograficzne gminy w 
regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• dobre warunki przyrodnicze dla rozwoju 
turystyki i agroturystyki, 

• lasy i gleby na większości obszaru gminy 
odpowiednie do produkcji roślinnej i 
drzewnej, rozwój rolnictwa i leśnictwa,  

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie, 

• źródło drewna, 
• wolne przestrzenie dla rozwoju przemysłu i 

wprowadzania nowych gałęzi produkcji, 
budowa osobnych domów, stref 
wypoczynkowych, terenu sportowego , 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie. 

 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna, 
zwłaszcza kanalizacyjna, podłączenie 
mieszkańców do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej w celu polepszenia jakości 
ich życia i środowiska,  

• część sieci drogowej gminnej i krajowej nie 
spełnia wymagań, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych. 
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12.2.15.  Analiza SWOT potencjału obszaru gminy Žipov 
 
Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Žipov został przyjęty przez Radę Gminy 
uchwałą nr 6/2003 z dnia 30.09.2003 
 

 
Mocne strony 

 
Słabe strony 
 

• dogodne położenie geograficzne gminy w 
regionie Preszów i województwie 
preszowskim, 

• bardzo dobre warunki przyrodnicze, 
kulturowe dla rozwoju turystyki, turystyki 
wiejskiej i agroturystyki, 

• dobre gleby i lasy w znacznej części gminy 
uprawy tradycyjnych roślin użytkowych i 
drzew, rozwój produkcji rolnej i leśnej, 

• sprzyjająca struktura demograficzna 
mieszkańców wyrażona w udziale 
mieszkańców w wieku produkcyjnym i 
przedprodukcyjnym oraz w wysokości 
naturalnego przyrostu mieszkańców, 

• wykwalifikowana siła robocza 
odpowiadająca obecnemu poziomowi 
gospodarki w gminie 

• bogate źródła drewna, 
• wolne przestrzenie do rozwoju przemysłu i 

wprowadzanie nowych gałęzi produkcji, 
budowa samodzielnych domów, stref 
wypoczynku, terenu sportowego, 
lodowiska, 

• pozytywne podejście przedstawicieli 
samorządu, administracji państwowej, 
trzeciego sektora do działań rozwojowych 
w gminie. 

 

• wysoki stopień różnic pomiędzy gminami 
bardziej rozwiniętymi a problemowymi z 
niskim stopniem ekonomicznego potencjału 
rozwoju, 

• niedostateczna mikroekonomiczna 
adaptacja gminy do warunków gospodarki 
rynkowej, 

• przestarzała infrastruktura techniczna 
zwłaszcza sieć wodociągowa i 
kanalizacyjna, podłączenie mieszkańców do 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w celu 
polepszenia jakości ich życia i środowiska 
naturalnego, 

• niewystarczająca jakość sieci drogowej 
gminnej i krajowej, 

• brak finansów na rozwój produkcji i jej 
modernizację, 

• odpływ wykwalifikowanej siły roboczej do 
bardziej rozwiniętych regionów, zwłaszcza 
za granicę jako następstwo braku pracy i 
niskiej płacy, 

• stale rosnący poziom bezrobocia z 
udziałem długotrwale bezrobotnych, 

• zły stan środowiska w wyniku 
niedokończonej infrastruktury (wodociągi i 
kanalizacja). 
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13.   Analiza SWOT potencjału turystycznego mikroregionu 
 

Mocne strony Słabe strony 
• gminy mikroregionu stowarzyszone w 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ruchu 
Turystycznego ruchu Czarna Góra 

• zachowany potencjał przyrodniczy, flora, 
fauna, krajobraz 

• środowisko ekologicznie nienaruszone 
• różnorodność atrakcji turystycznych 

adresowanych do różnych grup 
docelowych 
• podstawy rozwoju turystyki pieszej, 
• podstawy rozwoju turystyki rowerowej, 
• podstawy rozwoju turystyki zimowej, 

narciarskiej i sportu 
• bliskość terenów rekreacyjnych zbiornika 

wodnego Ružín oraz ośrodka narciarskiego 
Plasy Krompachy 

• liczebność zabytków historii 
• stanowiska archeologiczne 
• dziedzictwo kulturowe, sztuka i muzyka 

ludowa, zwyczaje, rzemiosła, folklor, 
architektura, programu kulturalne 

• zachowane rzemiosła ludowe, zachowane 
zwyczaje u tradycje 
ludowe  

• dobre warunki dla ruchu turystycznego z 
możliwościami zajmowania się myślistwem 
i wędkarstwem 

• istnienie stawów  
• wystarczająca ilość zasobów wodnych 
• dobry poziom cenowy dla gości 

zagranicznych 
• istniejąca współpraca z polskimi i innymi 

krajowymi i zagranicznymi partnerami 
• bliskość miast Preszów, Koszyce, Spisna 

Nowa Wieś i Krompachy 
• bliskość lotniska w Koszycach i Preszowie 
• w miarę spokojny i bezpieczny region 
• istniejące zaplecze kulturalne 
• tradycja organizowania imprez kulturalnych 

w pobliskim mieście Preszowie 
• istnienie cyklicznych imprez kulturalnych 
• tradycja turniejów sportowych  
• międzynarodowe szlaki turystyczne w 

okolicy 
• podłączenie gmin do gazociągu 
• wybudowany wodociąg 
• oświetlenie publiczne 
• radio publiczne 
• sieci energetyczne 
• sygnał operatorów sieci komórkowych  

 T- mobile, Orange a O2 
  

• Brak członkostwa w Rejonowej Organizacji 
Turystycznej, lub Wojewódzkiej Organizacji 
Turystycznej 

• stagnacja na krajowym rynku turystycznym 
• niewytworzone warunki do rekreacji 

podmiejskiej dla miasta Preszowa 
• niewystarczająca koordynacja podmiotów 

turystycznych na poziomie regionalnym i 
lokalnym, 

• niekontrolowany rozwój turystyki na 
poziomie lokalnym regionalnym i 
narodowym 

• niewystarczające zorientowanie słowackich 
biur podróży na organizację aktywnej 
turystyki krajowej i zagranicznej 

• brak wyraźnego turystycznego image,  
• brak kompleksowych produktów 

turystycznych 
•  niewystarczające wyszukiwanie i budowanie 

atrakcji 
• niewystarczające urządzenia przy 

atrakcjach, brak usług informacyjnych i 
materiałów promocyjnych, 

• brak tablic informacyjnych, 
• niedokończona sieć lokalnych 

i regionalnych stowarzyszeń oraz punktów 
informacji turystycznej 

• niewystarczająca opieka nad zabytkami  
• mało produktów z zakresu tzw. oszczędnej 

turystyki (ekologicznej) – turystyki 
rowerowej, agroturystyki, turystyki wodnej, 
fitness, wellness 

• przestarzały marketing w sferze prywatnej 
• brak chęci ze strony przedsiębiorców do 

stowarzyszania się, by zaspokoić 
wymagania turystów 

• nierówny poziom oferowanych usług, które 
nie osiągają europejskich standardów  

• bariery językowe personelu w kontaktach z 
turystami zagranicznymi 

•  brak usług dodatkowych i ich niski standard 
(jeśli są) 

• słaba infrastruktura dla mieszkańców 
• brak miejsc noclegowych 
• brak usług gastronomicznych 
• ograniczona usługi handlowe 
• niedokończona infrastruktura 
• niewybudowana sieć kanalizacyjna 
• niewystarczające połączenia autobusowe w 

weekendy 
• zły stan dróg lokalnych - 
      brakuje chodników  
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  • niedokończony system szlaków pieszych i 
rowerowych 

• brakuje parków i miejsc do odpoczynku lub 
są słabo utrzymane 

• brak zorganizowanych przestrzeni 
publicznych 

• brak miejsc do uprawiania sportu 
• niewystarczająca pojemność obiektów 

sportowych 
• zły stan techniczny istniejącego zaplecza 

sportowego 
• długotrwały brak finansów na wsparcie 

działań kulturalnych i sportowych 
Szanse Zagrożenia 
• Pozytywny wpływ wejścia kraju do UE, 

ułatwienie przepływu osób w ramach UE 
• odkrywanie Europy Środkowej i 

Wschodniej w turystyce europejskiej 
• większa uwaga poświęcana nowym krajom 

członkowskim 
• wsparcie rozwoju regionalnego przez Unię 

Europejską 
• wykorzystanie programów wsparcia UE do 

budowania infrastruktury i tworzenia  
nowych produktów 

• duża liczba planów rozwojowych 
przedsiębiorców, lokalnych samorządów i 
trzeciego sektora 

• wsparcie rozwoju regionalnego przez UE 
• harmonizacja dyrektyw i rozporządzeń UE 

dot. turystyki z prawem słowackim,  
• stymulacja średnich warstw społeczeństwa 

do  uczestnictwa w krajowej turystyce 
• wkład turystyki w stabilizację gospodarki w 

regionie 
• wzrost znaczenia internetu oraz technologii 

informacyjnych w promocji  
• polepszenie promocji mikroregionu jako 

destynacji turystycznej 
• ożywienie życia na wsi w wyniku rozwoju 

turystyki 
• ocena niewykorzystanego potencjału 

gospodarczego, rozwój perspektywicznej 
gałęzi turystycznej 

• rozwój rodzajów turystyki będących do tej 
pory na marginesie (kongresowej, 
ekoturystyki, wiejskiej, turystyki na bazie 
dziedzictwa kulturowego)  

• rozwój i tworzenie nowych szlaków 
turystycznych, rowerowych, ujednolicanie i 
podnoszenie jakości poszczególnych tras, 

      internacjonalizacja poszczególnych 
szlaków + przyporządkowanie tematów do 
poszczególnych szlaków i rozwój usług 
uzupełniających do tych produktów (np. 
wypożyczalnie, serwisy, przechowalnie itp.) 

• Niewystarczający program wsparcia 
turystyki ze strony państwa, przeciągające 
się niskie zainteresowanie państwa 
turystyką 

• niewystarczające przygotowanie do 
wykorzystania z funduszy europejskich 

• nieprzygotowanie i brak planów rozwoju 
turystyki w regionach i miejscach 
docelowych 

• niewystarczające inwestycje podmiotów 
zagranicznych w rozwój infrastruktury 
turystycznej 

• niewystarczająca koordynacja pomiędzy 
zarządzającymi na różnych poziomach 
(centrum, województwo, rejon, gmina) 

• spadek popytu na krajowym rynku usług 
turystycznych 

• nieodpowiedni stosunek jakość/cena, niska 
jakość usług podstawowych i dodatkowych 

• brak świadomości zachowania walorów 
przyrodniczych przy pogarszającym się się 
stanie środowiska naturalnego 

• groźba zaniku tradycyjnej produkcji i 
umiejętności 

• wdrażanie programów inwestycyjnych bez 
przestrzegania zasad zrównoważonego 
rozwoju 

• zbyt wolne wprowadzanie nowoczesnych 
systemów informacyjnych 

• brak własnych środków finansowych na 
uczestnictwo w programach Unii 
Europejskiej 

• niska siła nabywcza mieszkańców, która 
blokuje rozwój popytu na usługi 

• niewystarczająca efektywność i słaba 
rentowność usług ze względu na niski popyt 
na rynku 

• niewystarczające motywacje dla inwestorów 
• brak środków na dobudowanie i remont 

infrastruktury technicznej 
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14.    Obszary krytyczne 
 
Zidentyfikowane problemy 
-  brak członkostwa w Rejonowej Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji 

Turystycznej 
-  słabe i pozasystemowe wsparcie rozwoju turystyki na poziomie regionalnym i lokalnym, 
limitowane programy wsparcia i mikrograntów oraz nieprzygotowanie ofert inwestycyjnych 
dla inwestorów w zakresie turystyki  
-  niedocenianie znaczenia współpracy i koordynacji działań organów państwowych, 
   organów samorządowych, regionalnych agencji rozwoju, regionalnych stowarzyszeń 

turystycznych i innych działających w turystyce, 
-  niewystarczające wykorzystanie współpracy transgranicznej w rozwoju turystyki 
-  turystyka wiejska, agroturystyka i ekoturystyka znajdują się w początkowym stadium 
rozwoju 
- problem z dostępnością środków finansowych na inwestycje i zapewnienie 

współfinansowania projektów rozwojowych w turystyce 
- tworzenie produktu – brak produktów turystycznych wysokiej jakości – pakietów, 

programów (brakuje produktu zintegrowanego dla mikroregionu i okolicy) 
-  brak źródeł informacji o mikroregionie, stowarzyszeniu 
-  słaba identyfikacja mikroregionu, stowarzyszenia 
-  niewystarczające informowanie o atrakcjach mikroregionu, stowarzyszenia 
-  słaby marketing (promocja, koordynacja, logistyka) turystyki na poziomie regionalnym, 
lokalnym i podmiotów oferujących usługi turystyczne 
-  brak kompleksowej oferty usług turystycznych 
-  brak kompleksowych ośrodków rekreacyjnych, sportowych i kulturowych z odpowiednią 

kością oferowanych usług 
-  nieprzygotowanie mieszkańców do oferowania usług turystycznych 
-  niskie kwalifikacje pracowników w turystyce 
-  słaba znajomość języków obcych  
-  niewystarczająca oferta i niski standard usług  
-  brak usług noclegowych i gastronomicznych 
-  słaba infrastruktura dla mieszkańców 
-  brak odpowiedniej infrastruktury przy atrakcjach 
-  zły stan techniczny oraz brak odpowiedniej opieki nad wieloma zabytkami kultury i 

historii oraz zapotrzebowanie na ogromne środki potrzebne na ich remonty 
-  zły stan infrastruktury technicznej i drogowej 
-  brak parkingów (publicznych, bezpłatnych oraz strzeżonych) 
-  niedokończona sieć szlaków rowerowych i tras narciarskich, niewystarczająca oferta 

serwisowa i usługowa  
-  brak publicznej infrastruktury sanitarnej 
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II.   Synteza 
 
1.       Część projektowa 
 
1.1. Wizja rozwoju i promocji turystyki w mikroregionie, cele 

strategiczne 
 
Mikroregion „Czarna Góra“ jako część Regionu Szaryskiego oferuje turystom pobyt na 
łonie natury, różnorodność o bogaty wybór aktywności turystycznej, głównie możliwości 
do uprawiania turystyki wiejskiej, rowerowej, narciarstwa, ale też wiele zachowanych 
tradycji i rzemiosł, organizowanie imprez społeczno-kulturalnych, a także zabytki kultury i 
historyczne. Potencjał obszaru nie jest dostatecznie wykorzystany, pomimo 
zainteresowania turystów krajowych oraz zagranicznych, region nie oferuje nic więcej 
poza możliwością krótkiej jednodniowej wizyty. Celem tej części dokumentu jest 
przedstawienie wizji i możliwości, jak je zrealizować, aby mikroregion stał się częścią 
subregionu, postrzeganą jako docelowa destynacja kilkudniowych pobytów w tym 
obszarze, który jest atrakcyjny przede wszystkim dzięki swojemu położeniu i połączeniom 
z Preszowem. Wynikiem tego jest propozycja wizji strategicznej z czasową perspektywą 
do roku 2025 oraz propozycja celów strategicznych, priorytetów i zadań. a  
Wizja uwzględnia rozwój i promocję turystyki w mikroregionie oraz cele strategiczne na 
poziomie: 
Miejscowym -  programy i produkty turystyki korzystają z programów i celów wyłącznie 
danego obszaru.  
Lokalnym -  turystyczne programy i produkty – powiązane z większym obszarem.  
Regionalnym -  programy i produkty – wiążą się z takim celem lub atrakcją, które mają 
znaczenie dla całego regionu.   
Ponadregionalnym -  programy i produkty przekraczają swoim znaczeniem granice 
regionu. Wykorzystuje się też cele turystyczne znajdujące się poza regionem.  
 
 
 
 

  

Uatrakcyjnić i wypromować mikroregion „Czarna Góra“ jako obszar z interesującymi 
atrakcjami przyrodniczymi, historycznymi i kulturalnymi, a w ramach tego stworzyć  
ofertę pakietową, w której znają się także inne działania turystyczne, które zamienią 
obszar w interesującą destynację turystyczną turystyki wiejskiej z akcentem na 
rozwój turystyki pieszej, narciarskiej i rowerowej.  
 

 
 
Na podstawie tej wizji w strategii proponujemy następujące rozwojowe cele strategiczne:  

• przyłączenie się Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ do Rejonowej 
Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej 

• stworzenie warunków do wykorzystania ważnego potencjału całego Regionu 
Szarysza jak np. zabytki UNESCO, Bardejov – Uzdrowisko Bardejovské kúpele, 
Dukla, kopalnie opalu Dubnické opálové bane, Solivar w Preszowie...). 

• wytworzenie warunków na rekreację podmiejską, turystykę wiejską i krajoznawczą 
dla Preszowa i okolicy o znaczeniu ponadregionalnym 

• stworzenie i zaproponowanie docelowym grupom turystów produktów 
konkurencyjnych oraz programów pobytu, 
• skupienie działań marketingowych na wsparciu promocji, sprzedaży i dystrybucji 
wytworzonych produktów i programów, 
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• w celu wykonania wyznaczonych zadań wsparcie i stworzenia adekwatnych i 
efektywnych struktur organizacyjnych, 
• poważne rozszerzenie podstawowej i uzupełniającej infrastruktury turystycznej  
(noclegi, gastronomia, urządzenia sportowo-rekreacyjne) oraz podwyższenie ich jakości, 
• wspieranie wszystkich elementów i działań oferty turystycznej oraz ich 
pozytywnego wkładu do rozwoju ekonomicznego mikroregionu, jakości życia i rozwoju 
wsi, 
• wydłużenie czasu pobytu gości w mikroregionie, 

• wsparcie stabilizacji i tworzenia nowych miejsc pracy w gminach mikroregionu, 
które charakteryzują się wysokim poziomem bezrobocia, 

• wsparcie przez działania turystyki rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz 
infrastruktury związanej z obszarem mikroregionu, 

• wspieranie zwiększania dochodów w budżecie gmin, 
• wspieranie zachowania i podwyższania jakości środowiska naturalnego oraz 

zrównoważonego rozwoju turystyki, 
• wzmocnienie więzi mieszkańców gmin mikroregionu przez rozwój turystyki, 

• podwyższenie ogólnego pozytywnego postrzegania mikroregionu, głównie przez 
poprawienie jakości informacji.  
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1.2. Plan działania 
 
1.2.1. Proponowane priorytety, zadania oraz działania dla turystyki  
 
1. Priorytet  
Współpraca i wsparcie podmiotów w turystyce 
Współpraca to współdziałanie określonej liczby podmiotów w celu osiągnięcia 
określonego celu. Jej podstawą jest osiągnięcie efektu synergii – lepszego wyniku niż 
w przypadku, gdy poszczególne podmioty pracują nad tym samym samodzielnie.   
Stowarzyszenie gmin w  mikroregionach to jedna z możliwości powiększenia danego 
terenu. Prócz dbania o rozwój infrastruktury technicznej i o środowisko naturalne, jest też 
czas na akcent współpracy przy rozwoju turystyki. Turystyka wydaje się być jedną 
z możliwości ożywienia rejonów z coraz niższą jakością życia (ubywanie miejsc pracy, 
starzenie się populacji).  
Jeśli gminy zdecydują się na współpracę, jest tu wiele możliwości, którymi mogą się 
zajmować – marketing terenu, zarządzanie destynacjami, przygotowanie produktów  
i pakietów turystycznych, współpraca z innymi regionami w kraju i zagranicą oraz wspólne 
działania rozwojowe (rozwój infrastruktury turystycznej, wspólna promocja, budowanie 
jednolitego systemu informacyjnego itd.) w celach uwzględnionych w strategicznych 
dokumentów rozwoju.  
 
Dla rozwoju turystyki ważna jest współpraca polegająca na partnerstwie i współdziałaniu 
większej ilości podmiotów w obszarze i poza obszarem mikroregionu. Miejscowe grupy 
działania łączą podmioty sektora publicznego i prywatnego – gminy, przedsiębiorców, 
organizacje non-profit, a także niezorganizowanych mieszkańców. 
Cel, który przyświecał utworzeniu Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“, to 
próba podniesienia atrakcyjności i rozpoznawalności mikroregionu Czarna Góra, a 
jednocześnie wsparcia rozwoju turystyki na całym jego obszarze. Nawiązanie współpracy  
z podobnymi mikroregionami na ternie Słowacji oraz  poza jej granicami i przekazywanie 
sobie doświadczeń w dziedzinie rozwoju turystyki i działań w różnych społecznościach.   
Przedmiot działalności stowarzyszenia to zachowanie i rozwijanie dziedzictwa 
kulturowego, pomoc przy ochronie zabytków i pomników przyrody, wspieranie różnych 
imprez kulturalnych i towarzyskich, podnoszenie poziomu życia mieszkańców i wspieranie 
działań zmierzających do nawiązywania współpracy z partnerami krajowymi i 
zagranicznymi.  
Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ powstało właśnie w celu 
stowarzyszenia gmin na konkretnym obszarze, by polepszyć życie jego mieszkańców 
i aby nadać nowy impuls do rozwoju gmin w nim stowarzyszonych.  
  
 
1.1. Zadanie: 
Zapewnienie efektywnej współpracy podmiotów turystycznych, samorządów i koordynacja 
ich działalności dla rozwoju turystyki mikroregionu. 
 
1.1.1. Działania:  
1.1.1.1. Prawne i organizacyjne zapewnienie członkostwa Stowarzyszenia Rozwoju 

Turystyki Czarna Góra w Rejonowej Organizacji Turystycznej lub 
Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej. 

1.1.1.2. Stworzenie funkcji koordynatora lub menadżera, który będzie zapewniał 
wzajemną współpracę przede wszystkim  z Rejonową Organizacją 
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Turystyczną lub Wojewódzką Organizacją Turystyczną przy tworzeniu 
produktów, promocji i marketingu usług turystycznych.  

1.1.1.3. Zharmonizowanie strategii marketingowej Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 
Czarna Góra ze strategią Rejonowej Organizacji Turystycznej lub 
Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej przy uczestnictwie wszystkich 
członków stowarzyszenia.  

1.1.1.4. Wspieranie współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Czarna Góra  z 
sąsiednimi regionami, podmiotami i ważnym potencjałem z uwzględnieniem 
współpracy transgranicznej.  

1.1.1.5. Stworzenie warunków do współpracy gmin mikroregionu z sektorem 
prywatnym przy przygotowaniu wspólnych projektów rozwoju.  

 
 
2. Priorytet  
Wsparcie marketingowe turystyki  
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na popularność turystyczną regionu 
jest odpowiednia ilość informacji o możliwościach spędzania wolnego czasu 
i kompleksowej ofercie uwzględniającej strategiczne dokumenty rozwoju. Obecnie, kiedy 
turystyka staje się jedną z istotniejszych gałęzi gospodarki, ważne jest, by należycie 
propagować atrakcje turystyczne regionu.  
Informacje o infrastrukturze turystycznej możemy podzielić ze względu na ich zasięg i ze 
względu na grupy docelowe, którym oferuje się informacje, czyli na informacje skierowane 
do wnętrza regionu i na zewnątrz regionu.   
Informacje skierowane na zewnątrz regionu służą do promocji oferty konkretnego regionu 
w środowisku konkurencyjnym innych regionów i w celu przekonania grupy docelowej 
potencjalnych gości, że dany region jest wystarczająco atrakcyjny i umożliwi im spełnić ich 
oczekiwania co do spędzania wolnego czasu. Głównymi nosicielami tych informacji są 
materiały promocyjne w formie drukowanej i elektronicznej, prezentacja regionu na 
targach turystycznych itd. Na polu przygotowań materiałów promocyjnych i samej 
promocji obszaru działają centra informacji turystycznej, ośrodki miejskie i domy kultury 
(najlepiej o zasięgu ponadregionalnym). 
Informacje skierowane do wewnątrz regionu są przygotowane dla gości, którzy już 
przybyli na dany obszar. Ich celem jest zaprezentowanie i wypromowanie oferty 
konkretnych miejsc, atrakcji, zabytków, przekazanie informacji o możliwościach spędzania 
wolnego czasu i w ten sposób podniesienie zadowolenia gości z pobytu. Informacje mogą 
być szerzone za pomocą przewodników, map, lokalnych systemów informacyjnych.  
Ważne jest też przekazywanie informacji już na obszarze – prócz istniejącego 
oznakowania i tablic informacyjnych, także przez utworzenie miejscowego centrum 
informacji turystycznej.  
 
2.1. Zadanie: 
Wsparcie promocji i informowanie gości lub potencjalnych gości o mikroregionie.  
 
2.1.1. Działania: 
2.1.1.1. Współpraca z pozostałymi podmiotami turystyki i obszarami regionu w 

dziedzinie promocji  (opracowanie wspólnej strategii marketingowej) przy 
współpracy z Rejonową Organizacją Turystyczną lub Wojewódzką Organizacją 
Turystyczną, samorządem województwa preszowskiego, Słowacką Agencją 
Turystyczną (SACR) i innymi podmiotami. 

2.1.1.2. Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Czarna 
Góra z informacjami o możliwościach uprawiania turystyki w mikroregionie 
i okolicy.  
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2.1.1.3. Zapewnienie opracowania filmu dokumentalnego dla Stowarzyszenia Rozwoju 
Turystyki Czarna Góra. 

2.1.1.4. Wykonanie działań marketingowych – materiały promocyjne:plakaty 
reklamowe, ulotki informacyjne, broszury, pocztówki, mapy, przedmioty 
promocyjne i pamiątki.  

2.1.1.5. W miejscowościach Víťaz, Klenov, Bzenov, Rokycany i Radatice – głównych 
bramach do mikroregionu umieszczenie tablic informacyjnych 
i nawigacyjnych. 

2.1.1.6. W miejscowościach mikroregionu umieszczenie tablic informacyjnych 
i nawigacyjnych. 

2.1.1.7. W miejscowości Ľubovec umieszczenie umieszczenie tablic informacyjnych 
z faktami i wydarzeniami historycznymi całej miejscowości i części Ruské 
Pekľany. 

2.1.1.8.      W miejscowości Bzenov utworzenie centrum informacji turystycznej (CIT) ze 
sprzedażą pamiątek. 

2.1.1.9.      W miejscowości Klenov, w urzędzie gminy utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT). 

2.1.1.10.    W miejscowości Kvačany, w budynku domu kultury utworzenie centrum 
informacji turystycznej (CIT). 

2.1.1.11.    W miejscowości Ľubovec, w budynku urzędu gminy utworzenie centrum 
informacji turystycznej (CIT). 

2.1.1.12.    W miejscowości Miklušovce, w budynku urzędu gminy utworzenie centrum 
informacji turystycznej (CIT) ze sprzedażą pamiątek. 

2.1.1.13.    W miejscowości Sedlice, w budynku domu kultury utworzenie centrum 
informacji turystycznej (CIT) ze sprzedażą pamiątek. 

2.1.1.14.    W miejscowości Suchá Dolina utworzenie centrum informacji turystycznej 
(CIT).  

2.1.1.15.    W ramach public relations: wykorzystanie możliwości zaproszenia 
dziennikarzy krajowych i zagranicznych na pobyt w mikroregionie w celu 
przedstawienia produktów turystycznych w mikroregionie i okolicy, którzy 
potem w swoich mediach opublikują artykuły i informacje o mikroregionie. 

2.1.1.16.    Wykorzystanie medialnego sposobu promocji i współpracy – radio, TV, prasa 
lokalna i regionalna, internet. 

2.1.1.17.    Zapewnienie regularnej aktualizacji dokumentu strategicznego Stowarzyszenia 
Rozwoju Turystyki Czarna Góra.  

2.1.1.18.    Wsparcie inicjatywy i działań w celu promocji miejscowych tradycji, folkloru i 
wydarzeń kulturalno-społecznych.    

 
 
3.  Priorytet  
 
Przygotowanie i wytworzenie produktów i programów turystycznych  
 
Na obszarze mikroregionu obecnie nie ma żadnej kompleksowej oferty konkurencyjnych 
produktów (programów i usług), czy programów turystycznych, które by były oferowane, 
promowane i sprzedawane. Zaproponowanie ich jest jednym z celów tego dokumentu. Na 
obszarze można znaleźć pewne atrakcje, ale ich oferta nie jest wystarczająca i nie składa 
się na ofertę kompleksową.  
Oferta kompleksowych programów turystycznych jest bardzo ważna dla potencjalnego 
turysty. Jeśli wybierze ofertę pakietową, nie musi się martwić o ciągłe planowanie i 
organizowanie wyjazdu. Trzeba jednak zostawić klientowi poczucie wolności i wyboru, 
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organizator musi być przygotowany na życzenia klienta i reagować elastycznie i 
dopasowywać wybrany program atrakcji. 
Efektywne przygotowanie, tworzenie i realizacja programów i produktów turystycznych 
jest uwarunkowane siecią podstawowej infrastruktury w obszarze, działającą strukturą 
organizacyjną i jej zapleczem, jakością zasobów ludzkich oraz wsparciem marketingowym 
przy ich oferowaniu i sprzedaży.  
Na początku należy stworzyć strategiczne dokumenty rozwoju, plany zagospodarowania 
przestrzennego, dokumenty koncepcyjne, dokumentację projektową na wszystkich 
poziomach tak, by nie doszło do naruszenia ciągłego przebiegu przygotowania i realizacji 
poszczególnych działań. Ważne są też środki finansowe. 

 
3.1. Zadanie: 
Tworzenie programów i produktów tematycznych dla turystyki z wykorzystaniem 
miejscowych możliwości, atrakcji, tradycji, folkloru i imprez kulturalnych. 
 
Mikroregion „Czarna Góra“ jest destynacją, która jest atrakcyjna turystycznie dzięki 
walorom przyrodniczym, tradycjom, rzemiosłom i zachowanym tradycyjnym ludowym 
zwyczajom, co stanowi potencjał do organizowania imprez kulturalnych i towarzyskich.   
Obecnie stale rośnie zainteresowanie poznawaniem życia na wsi, co daje wielką szansę, 
także na tym obszarze, do rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.   
 
3.1.1. Działania: 
3.1.1.1.      Wykorzystanie długotrwałych tradycji i imprez kulturalnych i towarzyskich o 

znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym do promocji imprez 
kulturalnych i społecznych mikroregionu.  

3.1.1.2.      Wspieranie w miejscowościach mikroregionu wszystkich form zachowania 
dziedzictwa kulturowego, sztuki ludowej, folkloru i architektury.  

3.1.1.3.      Wspieranie w miejscowościach mikroregionu wszelkich form zachowania 
rzemiosła ludowego, zwyczajów i tradycji.  

3.1.1.4.      Urządzenie w miejscowości Bzenov w budynku urzędu gminy fotogalerii i stałej 
ekspozycji historii rzemiosła oraz strojów z epoki.  

3.1.1.5.      Zapewnienie w miejscowości Bzenov renowacji i udostępnienia dzwonnicy z 
zabytkowymi dzwonami. 

3.1.1.6.      Urządzenie w miejscowości Janov otoczenia Galerii Pavla Šarišskiego, 
stworzenie i urządzenie miejsca na odpoczynek z ławeczkami, altankami, 
infopanelem o ekspozycji itd. 

3.1.1.7.      Wybudowanie w miejscowości Bzenov stałego podium do organizowania 
imprez kulturalnych i towarzyskich.  

3.1.1.8.      Wybudowanie w miejscowości Ľubovec przy urzędzie gminy amfiteatru do 
organizowania imprez folklorystycznych, kulturalnych i towarzyskich. 

3.1.1.9.      W miejscowości Sedlice w miejscu pod Skalkou wybudowanie amfiteatru w 
przyrodzie do organizowania imprez folklorystycznych, kulturalnych i 
towarzyskich.  

3.1.1.10.    W miejscowości Víťaz w miejscu Slaná voda wybudowanie amfiteatru w 
przyrodzie do organizowania imprez folklorystycznych, kulturalnych i 
towarzyskich. 

3.1.1.11.    W miejscowości Bajerov urządzenie otoczenia źródeł mineralnych i stworzenie 
miejsca na odpoczynek z zadaszeniem, z ławeczkami, altankami itd. 

3.1.1.12.    W miejscowości Brežany urządzenie przy źródle mineralnym otoczenia 
a utworzenie miejsca na odpoczynek z ławeczkami, tablicami informacyjnymi. 

3.1.1.13.    W miejscowości Klenov wybudowanie repliki wieży strażniczej – miejsce 
widokowe. 
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3.1.1.14.    W miejscowości Klenov zapewnienie utworzenia ścieżki edukacyjnej od wieży 
strażniczej na Rohačkę. 

3.1.1.15.    W miejscowości Klenov urządzenie otoczenia przy potoku Sopotnica  i 
wykorzystanie jako miejsca odpoczynku z ławeczkami, altankami itd. 

3.1.1.16.    W miejscowości Kvačany urządzenie otoczenia źródełka w części Kretle i 
wykorzystanie jako miejsca na odpoczynek z zadaszenie, ławeczkami, 
koszami na śmieci itd. 

3.1.1.17.    W miejscowości Ľubovec wykorzystanie źródła – jeziorka „Studnička“ w 
miejscu Košičany jako miejsca na odpoczynek z ławeczkami, altankami, 
miejscem na ognisko itd. 

3.1.1.18.    W miejscowości Miklušovce wybudowanie ścieżki edukacyjnej – pętla na 
Bystrą i z powrotem do Miklušoviec. 

3.1.1.19.    W miejscowości Miklušovce zapewnienie remontu obiektu spichrza i 
wykorzystanie go jako zabytku architektury ludowej do celów rozwoju turystyki. 

3.1.1.20.    W miejscowości Ovčie urządzenie otoczenia naprzeciwko źródła wody pitnej i 
wykorzystanie go jako miejsca na odpoczynek z altanką, ławeczką, miejscem 
na ognisko itd. 

3.1.1.21. W miejscowości Rokycany wykorzystanie otoczenia źródła mineralnego 
upraviť a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką, miejscem na 
ognisko itd. 

3.1.1.22.    W miejscowości Suchá Dolina urządzenie otoczenia źródła mineralnego w 
północnej części obce a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, 
ławeczką, miejscem na ognisko itd. 

3.1.1.23.    W miejscowości Sedlice na północny zachód od miejscowości urządzenie 
otoczenia stawów i wykorzystanie jako miejsca na odpoczynek z ławeczkami, 
altankami, miejscem na ognisko itd. 

3.1.1.24.    W miejscowości Víťaz urządzenie otoczenia źródła w miejscu „Za huru“, z 
naprawą drogi dojazdowej i utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, 
ławeczką, miejscem na ognisko itd. 

3.1.1.25.    W miejscowości Víťaz w wyniku remontu obiektu na terenie byłego 
gospodarstwa rolnego wybudowanie hali wielofunkcyjnej do działalności 
kulturalnej i sportowej i wykorzystania przez turystów, z naciskiem na wsparcie 
turystyki. 

3.1.1.26.    W miejscowości Žipov urządzenie otoczenia źródła mineralnego w północnej 
części obce  a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką, 
miejscem na ognisko itd. 

3.1.1.27.    W miejscowości Klenov wykorzystanie gospodarstwa rolnego do celów 
agroturystyki – hodowla koni. 

3.1.1.28.    W miejscowości Ovčie wykorzystanie istniejącej hodowli koni do celów 
agroturystyki – hodowla koni, jazda konna, bryczki. 

3.1.1.29.    W miejscowości Žipov wykorzystanie gospodarstwa rolnego do celów 
agroturystyki - hodowla koni i utworzenie hipocentrum. 

3.1.1.30.    W miejscowości Žipov w porozumieniu z właścicielami zapewnienie renowacji 
dworu i urządzenie izby tradycji ludowych. 

3.1.1.31.    W miejscowości Miklušovce wykorzystanie gospodarstwa rolnego do celów 
agroturystyki – hodowla koni i innych zwierząt. 

3.1.1.32.    W miejscowości Miklušovce wykorzystanie starych oryginalnych domów do 
urządzenia historycznej ekspozycji kultury ludowej. 
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3.2.  Zadanie: 
Tworzenie programów i produktów skupionych na aktywnej turystyce (turystyka piesza, 
rowerowa, turystyka letnia i zimowa, golf) 
 
Obszar mikroregionu oferuje swoim gościom wiele atrakcji. Priorytetem rozwoju turystyki 
jest turystyka piesza, narciarska i rowerowa.  
Gmina Suchá Dolina ma opracowany projekt „Czarnogórska ścieżka edukacyjna“, który 
zbiera trasy piesze i rowerowe, tablice informacyjne, miejsca na odpoczynek na całym 
obszarze mikroregionu. 
Istniejącą sieć szlaków turystycznych i rowerowych oraz tras do narciarstwa biegowego 
proponujemy uzupełnić o kilka nowych odcinków tak, by można było tworzyć lokalne pętle 
(piesze, rowerowe, na nartach biegowych) po obszarze mikroregionu o zróżnicowanej 
długości i stopniu trudności dla różnych kategorii turystów. Prócz tradycyjnych form 
aktywności, proponujemy uzupełnienie także o miejsca z możliwością korzystania z 
rekreacji wodnej (zimą możliwość wykorzystania tych samych terenów do łyżwiarstwa). 
Zalesiony obszar oferuje szerokie możliwości urządzania łatwych wycieczek 
turystycznych i relaksu na łonie natury, jako jako punkt wyjścia do wycieczek pieszych i 
rowerowych ze wspaniałymi widokami panoramicznymi ze szczytu Czarna Góra 1024,5 m 
n.p.m., a także z góry Rohačka – najwyższego punktu mikroregionu 1028,5 m n.p.m. 
Obszar oferuje odpowiednie warunki do rozwoju aktywności zimowej. W południowo-
zachodniej części miejscowości obce Janov znajduje się wyciąg narciarski. 
 
3.2.1. Działania:  
3.2.1.1.     W miejscowości Bzenov proponowany szlak turystyczny: 

• pętla po grzbiecie Wyżyny Szaryskiej. 
3.2.1.2.     W miejscowości Kvačany proponowany szlak rowerowy: 

• Sedlice – Kvačany – Klenovský vrch – Hrabkov. 
3.2.1.3.      W miejscowości Ovčie proponowany pieszy szlak turystyczny: 

• na szczyt Roháčka. 
3.2.1.4. W miejscowości Radatice proponowany pieszy szlak turystyczny: 

• Radatice – Kendický kríž. 
3.2.1.5. W miejscowości Radatice proponowany szlak rowerowy: 

• Radatice – Preszów, Kvašná voda. 
3.2.1.6. Gmina Suchá Dolina – zapewnienie realizacji projektu „Czarnogórska ścieżka 

edukacyjna“ – zbiera trasy piesze i rowerowe, tablice informacyjne, miejsca na 
odpoczynek na całym obszarze mikroregionu. 

3.2.1.7. W miejscowości Víťaz proponowany szlak rowerowy:  
• Do źródła „Čierne“. 

3.2.1.8. W miejscowości Žipov proponowane piesze szlaki turystyczne:  
• Žipov – Ondrašovce, 
• Žipov – Križovany, 
• Žipov – Hrabkov. 

3.2.1.9. W miejscowości Brežany wybudowanie zbiornika wodnego z 
zagospodarowaniem otoczenia do wykorzystanie przez turystów – kąpielisko, 
lodowisko, kemping z ławeczkami, altanką, miejscem na ognisko itd. 

3.2.1.10. W miejscowości Bzenov wybudowanie krytego basenu do rekreacji. 
3.2.1.11. W miejscowości Bzenov przygotowanie terenów na kemping – naturalne 

kąpielisko Pod bukom przy Svinke.  
3.2.1.12. W miejscowości Janov powiększenie terenów narciarskich – ze sztucznym 

naśnieżaniem, zwiększenie liczby wyciągów. 
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3.2.1.13. W miejscowości Janov wybudowanie domu gminnego przy wyciągu 

narciarskim z usługami noclegowymi i gastronomicznymi. 
3.2.1.14. W miejscowości Klenov wybudowanie obiektu sportowego – wyciąg, kąpielisko 

przy miejscu Chata Klenov przy potoku Bystrá. 
3.2.1.15. W miejscowości Miklušovce wybudowanie naturalnego kąpieliska. 
3.2.1.16. W miejscowości Suchá Dolina wybudowanie pola golfowego .   
3.2.1.17. Gmina Suchá Dolina zapewni realizację projektu „Czarnogórska ścieżka 

edukacyjna“ – zbiera trasy piesze i rowerowe, tablice informacyjne, miejsca na 
odpoczynek na całym obszarze mikroregionu. 

3.2.1.18. W miejscowości Ľubovec – Ruské Pekľany wybudowanie pola golfowego. 
3.2.1.19. W miejscowości Janov wybudowanie przy ośrodku narciarskim naturalnego 

kąpieliska z drogą dostępową.  
 
3.3.  Zadanie: 
 
Stworzenie programów i produktów o specyficznej tematyce (poznawanie zabytków 
historycznych, kulturowych i religijnych) 
 
Obszar mikroregionu Czarna Góra jest interesujący dla turystów z powodu atrakcyjnego 
położenia, potencjału przyrodniczego, bogatej historii i wielu ważnych narodowych 
zabytków kultury, architektury ludowej i folkloru.  
 
Wyjątkowym budynkiem w miejscowości Brežany jest drewniana cerkiew grekokatolicka 
świętego Łukasza Ewangelisty z roku 1727, jedyna taka w powiecie Preszów i jedyna na 
całej Wyżynie Szaryskiej. Została zaliczona do narodowych zabytków kultury 
Słowacji. Świątynia jest częścią historycznego cmentarza. Dla turystów jest też 
interesująca z powodu atrakcyjnego położenia na wzgórzu nad miejscowością.  
Aby poznać zabytki historyczne należy też odwiedzić pozostałe gmin mikroregionu, w 
których znajdują się  inne narodowe zabytki kultury. 
 
3.3.1. Działania:  
3.3.1.1.      Stworzyć warunki do udostępniania i poznawania zabytków kultury i historii.  
3.3.1.1.1.   W miejscowości Bajerov jedna narodowy zabytek kultury: 

• Kościół rzymskokatolicki św. Michała – klasycystyczny, wybudowany w 
roku 1826 na miejscu wcześniejszego kościoła, wyremontowany roku 
1930.  

3.3.1.1.2.   W miejscowości Brežany jedna narodowy zabytek kultury: 
• Kościół grekokatolicki św. Łukasza Ewangelisty – prostokątny budynek z 

bala z roku 1727.  
3.3.1.1.3.   W miejscowości Klenov jedna narodowy zabytek kultury: 

• Kościół grekokatolicki Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy z 
przyległościami – wybudowany w połowie XIV wieku. narodowy zabytek 
kultury tworzą trzy obiekty zabytkowe: 
–  Kościół 
–  Dzwonnica drewniana 
–  Mury. 

3.3.1.1.4.   W miejscowości Ľubovec jedna narodowy zabytek kultury: 
• Dwór i park – w części miejscowości zwanej Ruské Pekľany, dwór 

pierwotnie w stylu rokoko z 2. trzydziestolecia XVIII wieku, w połowie XIX 
wieku częściowo przebudowany. W parku przed ogrodową fasadą dworu 
znajduje się niedokończona fontanna z roku 1880 – 1890. 
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3.3.1.1.5.   W miejscowości Miklušovce jeden narodowy zabytek kultury: 
• Kościół grekokatolicki Narodzenia NMP – pierwotnie wczesnogotycki 

wybudowany pod koniec XIII wieku wieku, wyremontowany po roku 1889.  
3.3.1.1.6.  W miejscowości Radatice narodowe zabytki kultury: 

• Kościół rzymskokatolicki św. Martina – pierwotnie gotycki, wybudowany 
przed rokom 1300, przebudowany w roku 1630.  

• Kościół rzymskokatolicki św. Emeryka – wczesnogotycki z wcześniejszymi 
elementami romańskimi, wybudowany przed rokom 1300. W XVIII wieku 
przebudowany w stylu barokowym.  

• Dwór – budynek późnoklasycystyczny z roku 1863, na planie litery „U“, 
który w roku 1901 został powiększony o blokową dobudowę. 

3.3.1.1.7.  W miejscowości Rokycany jedna narodowy zabytek kultury: 
• Kościół rzymskokatolicki św. Katarzyny – późnogotycki, wybudowany pod 

koniec XIV wieku, wyremontowany po roku 1462.  
3.3.1.1.8.  W miejscowości Víťaz narodowe zabytki kultury: 

• Kościół rzymskokatolicki św. Andrzeja Apostoła z przyległościami – kościół 
wczesnogotycki wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku 14. wieku, 
przebudowany w stylu barokowym w latach 70. XVII wieku. Narodowy 
zabytek kultury tworzą trzy obiekty zabytkowe:  
–  Kościół  
–  Mury  
–  Cmentarz przy kościele  

• Nieistniejący kościół – stanowisko archeologiczne – nieistniejąca 
miejscowość z kościołem, znajduje się na południowy zachód od 
zabudowań miejscowości Víťaz na prawym brzegu potoku Pohlodov. 

3.3.1.1.9.  W miejscowości Žipov narodowy zabytek kultury: 
• Dwór – obiekt dworski został wybudowany pod koniec XVIII wieku v duchu 

wchodzącego klasycyzmu, jako dwupiętrowy, mocno przebudowany po II 
wojnie światowej. Narodowy zabytek kultury tworzą dwa obiekty 
zabytkowe: 
–  Dwór  

      –  Budynek mieszkalny  
3.3.1.2.      W miejscowości Radatice zapewnić remont dworu.  
3.3.1.3.      W miejscowości Žipov po uzgodnieniu z właścicielami zapewnić remont 

obiektu dworu i urządzić izbę tradycji ludowych. 
 
 
4. Priorytety  
Wsparcie budowy podstawowej i dodatkowej infrastruktury turystycznej  
 
Wyposażenie obszaru w dobrą infrastrukturę turystyczną uważamy za ważne zadanie z 
grupy zadań wspierających rozwój turystyki. Wsparcie długotrwałego rozwoju 
odwiedzania danego obszaru odbywa się głównie dzięki infrastrukturze do uprawiania 
poszczególnych rodzajów aktywności sportowej i rekreacji oraz infrastrukturze, która 
umożliwia turystom pobyt w regionie (noclegi, gastronomia, miejsca do parkowania), 
zwłaszcza przy atrakcjach turystycznych. 
Na początku należy stworzyć strategiczne dokumenty rozwoju, plany zagospodarowania 
przestrzennego, dokumenty koncepcyjne, dokumentację projektową na wszystkich 
poziomach tak, by nie doszło do naruszenia ciągłego przebiegu przygotowania i realizacji 
poszczególnych działań. Ważne są też środki finansowe. 
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4.1. Zadanie 
  
Podpora budowy, remontu i modernizacji obiektów noclegowych i gastronomicznych  
 
Na obszarze mikroregionu Czarna Góra istniejąca oferta obiektów noclegowych 
i gastronomicznych jest stosunkowo ograniczona.  
Ogólnie dostępne usługi gastronomiczne obecnie są oferowane wyłącznie w miejscowości 
Víťaz. 
Usługi noclegowe są oferowane wyłącznie w miejscowościach  Bzenov,  Klenov, Víťaz 
i Ovčie, w grę wchodzą jeszcze obiekty noclegowe spoza mikroregionu. 
Gmina Janov ma pozwolenie na budowę domu gminnego z noclegami i gastronomią, 
który będzie usytuowany przy wyciągu narciarskim. 
Celem działań jest stworzenie wystarczającej ilości miejsc noclegowych i gastronomii o 
różnym standardzie zarządzanych przez gminy lub podmioty prywatne, by można było 
zaspokoić popyt na obiekty noclegowe podczas głównego sezonu turystycznego i w ten 
sposób pozyskać na tym obszarze nowych turystów. 
 
4.1.1. Działania 
4.1.1.1.      Wsparcie budowy nowych i remontu starych, a także powiększenie 

istniejących obiektów noclegowych i gastronomicznych w miejscowościach 
oraz w miejscach, gdzie umożliwiają to plany rozwoju (z uwzględnieniem 
krajobrazu, tradycji miejscowych i specyfiki architektonicznej i urbanizacyjnej) 

4.1.1.2.      Podwyższanie, w dłuższej perspektywie, standardu wyposażenia istniejących 
obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz poszerzanie oferty usług.   

4.1.1.3.      Wytworzenie w istniejących budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych 
warunków do oferowania noclegów i rekreacji. 

4.1.1.4.      W miejscowości Bzenov powiększenie i remont obiektu noclegowego w 
budynku szkoły podstawowej na potrzeby turystyki.  

4.1.1.5.      W miejscowości Bzenov zapewnienie remontu i modernizacji kuchni i stołówki 
w szkole podstawowej, by wykorzystać obiekt także do celów turystycznych. 

4.1.1.6.      W miejscowości Janov wybudowanie domu gminnego przy wyciągu 
narciarskim z około 20 miejscami noclegowymi i gastronomią na około 50 
osób.  

4.1.1.7.      W miejscowości Kvačany w wyniku remontu poddasza domu kultury 
utworzenie miejsc noclegowych dla turystów z zapleczem sanitarnym (WC, 
prysznice).  

4.1.1.8.      W miejscowości Ľubovec utworzenie miejsc noclegowych w wyniku remontu 
centrum wolnego czasu. 

4.1.1.9.      W miejscowości Miklušovce urządzenie w obiekcie Barmik pensjonatu z 
noclegami dla turystów. 

4.1.1.10.    W miejscowości Miklušovce wybudowanie na terenie byłego gospodarstwa 
rolnego bacówki z miejscami noclegowymi i gastronomią. 

4.1.1.11.    W miejscowości Rokycany w wyniku remontu urzędu gminy utworzenie na 
poddaszu około 10 miejsc noclegowych i gastronomii na 50 osób. 

4.1.1.12.    W miejscowości Sedlice w wyniku remontu domu kultury utworzenie na 
poddaszu około 40 miejsc noclegowych. 

4.1.1.13.  W miejscowości Víťaz dobudowanie przy boisku do piłki nożnej obiektu 
sportowego z noclegami i gastronomią. 

4.1.1.14.    W miejscowości Žipov stworzenie w północnej części obszaru warunków do 
budowy prywatnych domków letniskowych. 

4.1.1.15.    W miejscowości Žipov w porozumieniu z właścicielami zapewnienie renowacji 
dworu i stworzenie miejsc noclegowych i gastronomii. 
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4.1.1.16.    W miejscowości Ľubovec – Ruské Pekľany wybudowanie wybudowanie 
obiektu noclegowego i gastronomicznego.  

 
4.2. Zadanie 
Wsparcie budowy i remontu infrastruktury do spędzania wolnego czasu 
 
Mikroregion oferuje szeroką skalę możliwości spędzania wolnego czasu. Należy jednak 
poprawić jakość infrastruktury i uzupełnić ją – nie obejdzie się bez utworzenia centralnego 
systemu informacji, który będzie informował gości o atrakcjach i możliwościach spędzania 
wolnego czasu na obszarze i zachęcał ich do przybycia mikroregionu także z odległych 
miejsc.  
Wielkie możliwości oferuje też agroturystyka – należy odnowić i doposażyć istniejące 
tereny niedziałających spółdzielni rolniczych przy współpracy z sektorem prywatnym 
zajmującym się rolnictwem na obszarze mikroregionu (hodowla koni, owiec, ryb itd.) 
Istniejące źródła wody pitnej i mineralnej mogą stać się przystankami poszukiwanymi 
przez turystów przemieszczających po regionie. Należy jednak zadbać o ich otoczenie 
przez stworzenie miejsc do siedzenia i parkowania, a także oznaczyć ich lokalizacje w 
centralnym systemie informacyjnym.  
 
4.2.1. Działania  
4.2.1.1.     W miejscowościach mikroregionu zapewnienie stałej opieki i polepszanie 

wyglądu miejscowości i całej gminy, ich części centralnych (przede wszystkim 
utrzymanie zabytków kultury i historycznych, zieleni publicznej itp.). 

4.2.1.2.      W miejscowości Bajerov urządzenie otoczenia źródeł mineralnych i utworzenie 
miejsca na odpoczynek z zadaszeniem, z ławeczkami, altankami itd. 

4.2.1.3.      W miejscowości Brežany urządzenie otoczenia przy źródle mineralnym 
i utworzenie miejsca na odpoczynek z ławeczkami, tablicami informacyjnymi. 

4.2.1.4.      W miejscowości Brežany przy urzędzie gminy wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego z zagospodarowaniem otoczenia a utworzenie miejsca na 
odpoczynek z placem zabaw dla dzieci (drabinki, piaskownica), ławeczką 
altanką itd. 

4.2.1.5.      W miejscowości Bzenov dobudowanie trybun i węzła sanitarnego przy kortach 
tenisowych (WC, prysznice). 

4.2.1.6.      W miejscowości Bzenov wybudowanie boiska wielofunkcyjnego – przy kortach 
tenisowych. 

4.2.1.7.      W miejscowości Bzenov wybudowanie boiska do piłki nożnej i strzelnicy w 
miejscu za Svinkou. 

4.2.1.8.      W miejscowości Bzenov urządzenie otoczenia a utworzenie miejsca na 
odpoczynek wzdłuż ścieżki edukacyjnej z ławeczkami, altankami itd. 

4.2.1.9.     W miejscowości Bzenov urządzenie w budynku urzędu gminy fotogalerii i stałej 
ekspozycji historii rzemiosła, kultury i strojów z epoki.  

4.2.1.10.    W miejscowości Bzenov zapewnienie remontu części domu kultury. 
4.2.1.11.    W miejscowości Bzenov wybudowanie węzła sanitarnego (WC, prysznice) dla 

gości gminy - wykorzystanie przez turystów. 
4.2.1.12.    W miejscowości Bzenov zapewnienie budowy stałego podium na istniejącym 

wybrukowanym placu.  
4.2.1.13.    W miejscowości Janov urządzenie otoczenia Galerii Pavla Šarišskiego,  

i utworzenie miejsca na odpoczynek z ławeczkami, altankami, infopanelem o 
ekspozycji itd. 

4.2.1.14.    W miejscowości Klenov wybudowanie stawu przy boisku do piłki nożnej -
 urządzenie otoczenia i wykorzystanie jako miejsca na odpoczynek z 
ławeczkami, altanką, miejscem na ognisko itd. 



 
 
 

 144 

4.2.1.15.    W miejscowości Klenov budowa repliki wieży strażniczej – punkt widokowy. 
4.2.1.16.    W miejscowości Klenov utworzenie ścieżki edukacyjnej od wieży strażniczej 

na Rohačkę. 
4.2.1.17.    W miejscowości Klenov wykorzystanie gospodarstwa rolnego do celów 

agroturystyki – hodowla koni. 
4.2.1.18.    W miejscowości Klenov zagospodarowanie otoczenia potoku Sopotnica i 

wykorzystanie go jako miejsca na odpoczynek z ławeczkami, altankami itd. 
4.2.1.19.    W miejscowości Kvačany utworzenie w budynku domu kultury pomieszczenia 

do spotkań i z internetem. 
4.2.1.20.    W miejscowości Kvačany w centrum miejscowości – przed domem kultury 

utworzenie miejsca na odpoczynek – park z architektonicznym 
zagospodarowaniem otoczenia, z ławeczkami, altankami, oświetleniem itd. 

4.2.1.21.    W miejscowości Kvačany utworzenie na końcu miejscowości miejsca na 
odpoczynek z miejscem do siedzenia, altanką i miejscem na ognisko. 

4.2.1.22.    W miejscowości Kvačany utworzenie przy boisku wielofunkcyjnym miejsca na 
odpoczynek  wraz z placem zabaw. 

4.2.1.23.    W miejscowości Kvačany urządzenie otoczenia źródełka w części Kretle i 
wykorzystanie go jako miejsca na odpoczynek z zadaszeniem, z ławeczkami, 
koszami na śmieci itd. 

4.2.1.24.    W miejscowości Ľubovec przy urzędzie gminy utworzenie miejsca na 
odpoczynek z placem zabaw, ławeczkami, altankami itd. 

4.2.1.25.    W miejscowości Ľubovec wybudowanie przy urzędzie gminy amfiteatru. 
4.2.1.26.    W miejscowości Ľubovec wybudowanie przy boisku do piłki nożnej  węzła 

sanitarnego (WC, prysznice), szatni i oświetlenia z możliwością wykorzystania 
przez turystów. 

4.2.1.27.    W miejscowości Ľubovec wykorzystanie źródła – jeziorka „Studnička“ w 
miejscu Košičany jako miejsca na odpoczynek z ławeczkami, altankami, 
miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.28.    W miejscowości Miklušovce wybudowanie ścieżki edukacyjnej – pętla na 
Bystrą i z powrotem do Miklušovec. 

4.2.1.29.   W miejscowości Miklušovce zapewnienie remontu spichrza i wykorzystanie go 
jako zabytku architektury ludowej w rozwoju turystyki. 

4.2.1.30.    W miejscowości Miklušovce wybudowanie przy potoku – przy wierzy 
strażackiej boiska wielofunkcyjnego dla dzieci wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką itd. 

4.2.1.31.    W miejscowości Miklušovce wykorzystanie pierwotnego gospodarstwa rolnego 
do celów agroturystyki – hodowla koni i innych zwierząt. 

4.2.1.32.    W miejscowości Ovčie naprzeciwko źródła wody pitnej urządzenie otoczenia i 
wykorzystanie go jako miejsca na odpoczynek z altanką, ławeczką, miejscem 
na ognisko itd. 

4.2.1.33.    W miejscowości Ovčie wykorzystanie istniejącej hodowli koni do celów 
agroturystyki – hodowla koni, jazda konna, powozy. 

4.2.1.34.    W miejscowości Ovčie zapewnienie budowy stawu dla wędkarzy oraz 
urządzenie otoczenia jako miejsca odpoczynku z altanką, ławeczką, miejscem 
na ognisko itd. 

4.2.1.35.    W miejscowości Ovčie w centrum miejscowości, przy urzędzie gminy 
urządzenie miejsca na odpoczynek z tablicami informacyjnymi, ławeczkami, 
koszami na śmieci, oświetleniem itd. 

4.2.1.36.    W miejscowości Ovčie przy boisku do hokeja utworzenie miejsca na 
odpoczynek z placem zabaw, ławeczkami, altanką itd. 

4.2.1.37.    W miejscowości Radatice zapewnienie remontu urządzeń sanitarnych przy 
boisku do piłki nożnej. 
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4.2.1.38.    W miejscowości Radatice v parku – przy dworze utworzenie miejsca na 
odpoczynek z placem zabaw dla dzieci, ławeczkami, altankami, oświetleniem, 
koszami na śmieci itd. 

4.2.1.39.    W miejscowości Radatice przy źródle urządzenie otoczenia i wykorzystanie 
jako miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką, miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.40.    W miejscowości Radatice obok terenów dworskich wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego z zapleczem sanitarnym (WC, prysznice) do uprawiania 
sportów i wykorzystania przez turystów. 

4.2.1.41. W miejscowości Rokycany wykorzystanie otoczenia źródła mineralnego 
urządzenie go i utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką, 
miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.42. W miejscowości Rokycany przy urzędzie gminy wybudowanie boiska 
wielofunkcyjnego z zagospodarowaniem otoczenia, utworzenie miejsca na 
odpoczynek i placu zabaw dla dzieci (drabinki, piaskownica), ławeczek, altanki, 
oświetlenia, koszy na śmieci itd., 

4.2.1.43.    W miejscowości Sedlice na północny zachód od miejscowości urządzenie 
otoczenia stawów i wykorzystanie jako miejsca odpoczynku z ławeczkami, 
altankami i miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.44.    W miejscowości Sedlice w miejscu pod Skalkou wybudowanie amfiteatru w 
przyrodzie. 

4.2.1.45.    W miejscowości Sedlice dokończenie leśnego centrum rekreacji w miejscu na 
Poľani z miejscem na odpoczynek s altanką, ławeczką, miejscem na ognisko 
itd. 

4.2.1.46.    W miejscowości Suchá Dolina wybudowanie przy boisku do piłki nożnej 
altanek z grillem a ławeczką do celów rekreacyjno-sportowych. 

4.2.1.47.    W miejscowości Suchá Dolina urządzenie otoczenia źródła mineralnego w 
północnej części obce a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, 
ławeczką, miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.48.    W miejscowości Víťaz w miejscu Slaná voda wybudowanie amfiteatru w 
przyrodzie. 

4.2.1.49.    W miejscowości Víťaz urządzenie otoczenia źródła w miejscu „Za huru“, z 
remontem drogi dojazdowej i utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, 
ławeczką, miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.50.    W miejscowości Víťaz remont obiektu na terenie byłego gospodarstwa 
rolnego, wybudowanie hali wielofunkcyjnej do wykorzystania na sport i kulturę 
także przez turystów, z naciskiem na wsparcie turystyki. 

4.2.1.51.    W miejscowości Žipov urządzenie otoczenia źródła mineralnego w północnej 
części obce  a utworzenie miejsca na odpoczynek s altanką, ławeczką, 
miejscem na ognisko itd. 

4.2.1.52.    W miejscowości Žipov wykorzystanie gospodarstwa rolnego do celów 
agroturystyki - hodowla koni i utworzenie hipocentrum. 

4.2.1.53.    W miejscowości Žipov w centrum miejscowości utworzenie miejsca na 
odpoczynek z placem zabaw dla dzieci, altanką, ławeczką, tablicami 
informacyjnymi itd. 

4.2.1.54.    W miejscowości Žipov w porozumieniu z właścicielami zapewnienie renowacji 
dworu i urządzenie izby tradycji ludowych. 

4.2.1.55.    W miejscowości Radatice zapewnić remont dworu. 
4.2.1.56.    W miejscowości Bzenov zapewnienie remontu i udostępnienie dzwonnicy z 

zabytkowymi dzwonami. 
4.2.1.57.    W miejscowości Janov przy urzędzie gminy wybudowanie i urządzenie miejsca 

na odpoczynek – park z tablicami informacyjnymi, ławeczkami, koszami na 
śmieci itd. 
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4.2.1.58.    W miejscowości Miklušovce wykorzystanie starych oryginalnych domów do 
urządzenia historycznej ekspozycji kultury ludowej. 

 
4.3.    Zadanie  
Wsparcie wybudowania infrastruktury turystycznej ukierunkowanej na aktywną turystykę 
letnią i zimową.  
 
Obszar mikroregionu obecnie oferuje dość różnorodną sieć szlaków – pieszych, 
rowerowych, a zimą także tras do narciarstwa biegowego. Dobrze by było uzupełnić tę 
sieć o kilka odcinków tak, by powstała możliwość robienia pętli po najważniejszych i 
najciekawszych miejscach obszaru. W ten sposób stworzy się turystom możliwość 
zaplanowania pętli ze zróżnicowaną długością i stopniem trudności z możliwością powrotu 
do miejsca, skąd wyruszył (w przypadku dojazdu własnym samochodem lub wynajęcia 
noclegu) lub kontynuowania trasy po rozległych szlakach krajowych i międzynarodowych. 
Do stworzenia warunków dla narciarstwa zjazdowego w miejscowości Janov, gdzie już w 
przeszłości działał wyciąg narciarski, planujemy powiększenie terenów narciarskich 
ze sztucznym naśnieżaniem. 
 
4.3.1. Działania:  
4.3.1.1.     W miejscowości Brežany budowa zbiornika wodnego i zagospodarowaniem 

otoczenia do celów turystycznych – kąpielisko, lodowisko, kemping z ławeczkami, 
altanką, miejscem na ognisko itd. 

4.3.1.2.     W miejscowości Bzenov wybudowanie krytego basenu rekreacyjnego. 
4.3.1.3. W miejscowości Bzenov przygotowanie terenu na kemping – naturalne kąpielisko 

Pod bukom przy Svinke.  
4.3.1.4.      W miejscowości Bzenov proponowana trasa narciarska: 

• pętla po grzbiecie Wyżyny Szaryskiej. 
4.3.1.5. W miejscowości Janov powiększenie terenów narciarskich – ze sztucznym 

naśnieżaniem, zwiększenie liczby wyciągów. 
4.3.1.6. W miejscowości Klenov zapewnienie budowy obiektu sportowego – wyciąg, 

kąpielisko w miejscu Chata Klenov przy potoku Bystrá. 
4.3.1.7.      W miejscowości Kvačany proponowany szlak rowerowy: 

• Sedlice – Kvačany – Klenovský vrch – Hrabkov. 
4.3.1.8. W miejscowości Miklušovce wybudowanie kąpieliska naturalnego. 
4.3.1.9.      W miejscowości Ovčie proponowany pieszy szlak turystyczny: 

• na szczyt Roháčka. 
4.3.1.10. W miejscowości Radatice proponowany pieszy szlak turystyczny: 

• Radatice – Kendický kríž. 
4.3.1.11. W miejscowości Radatice proponowany szlak rowerowy: 

• Radatice – Prešov, Kvašná voda. 
4.3.1.12.    W miejscowości Suchá Dolina wybudowanie pola golfowego.   
4.3.1.13. Gmina Suchá Dolina zapewnienie realizacji projektu „Czarnogórska ścieżka 

edukacyjna“ – zbiera trasy piesze i rowerowe, tablice informacyjne, miejsca na 
odpoczynek na całym obszarze mikroregionu. 

4.3.1.14. W miejscowości Víťaz proponowany szlak rowerowy:  
• Do źródła „Čierne“. 

4.3.1.15. W miejscowości Žipov proponowane piesze szlaki turystyczne:  
• Žipov – Ondrašovce, 
• Žipov – Križovany, 
• Žipov – Hrabkov. 

4.3.1.16. W miejscowości Ľubovec – Ruské Pekľany wybudowanie pola golfowego. 
4.3.1.17. W miejscowości Janov wybudowanie przy terenach narciarskich naturalnego  

kąpieliska z drogą dostępową.  
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1.3. Propozycja wdrożenia strategii i zalecenia 
 
1.3.1.  Specyfikacja zadań priorytetowych i głównych tematów 
 
Osiągnięcie priorytetów planu działania polega przede wszystkim na realizacji działań.   
Przed przystąpieniem do realizacji trzeba najpierw zapewnić efektywną działalność 
Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ jako głównej instytucji zapewniającej 
realizację wszystkich działań. Wykonanie planu działania osiągnie się w następującym 
krokach: 
 

• Uczestnictwo Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ W 
Rejonowej Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji 
Turystycznej  
o organizacyjne i prawne zapewnienie wstąpienia mikroregionu do Rejonowej 

Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej, 
o regularne i aktywne uczestnictwo w naradach i spotkaniach Rejonowej 

Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej, 
o realizacja zadań i zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Rejonowej 

Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej, 
 

• Spotkania wójtów gmin mikroregionu 
o ustalenie funkcji koordynatora lub menadżera, który będzie przygotowywał, 

wdrażał, realizował i koordynował zadania oraz realizację poszczególnych 
części koncepcji strategii planu działania (zespół wykonawczy dokumentu 
strategicznego będę zaproszony do przygotowania mikroprojektów 
mikroregionu jako doradca techniczny),  

o spotkanie koordynacyjne wójtów gmin mikroregionu „Czarna Góra“: 
-  uzgodnienie sposobu realizacji planu działania, 

            - ustalenie wspólnego podejścia mikroregionu do kolejnych podmiotów 
(lokalni przedsiębiorcy, przedsiębiorcy w dziedzinie turystyki, samorząd 
województwa preszowskiego),  

            -  stworzenie lub skonkretyzowanie systemu monitorowania planu 
działania, 
            -  ustalenie sposobu wyboru projektów priorytetowych i ich finansowanie,   
o kolejne regularne spotkania w celu rozwiązywania aktualnych problemów oraz 

wdrażanie planu działania, 
 

• Podstawy finansowe 
o wystarczalność finansowa mikroregionu, nawiązanie do strategii finansowej 

Rejonowej Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji 
Turystycznej,  

o stworzenie funduszu rozwoju mikroregionu w celu zapewnienia odpowiedniej 
ilości finansów do współfinansowania projektów, 

o włączenie sektora prywatnego – w formie dobrowolnych wpłat lub 
niebezpośrednio w formie podwyższenia opłat z turystyki 

 
• Promocja i rozpoznawalność mikroregionu 

o istnienie Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ - uwaga powinna 
być skierowana na jego promocję i reklamę – zewnętrzną (skierowaną do 
potencjalnych gości) i wewnętrzną (skierowaną do mieszkańców gmin, 
przedsiębiorców, centrów informacji turystycznej, organizacji non-profit itd.)  



 
 
 

 148 

o promocja wewnętrzna  
-    stworzenie warunków do przyszłej współpracy sektora publicznego 
i prywatnego 
- rozpowszechnianie informacji o istnieniu i priorytetach mikroregionu,                                     

potrzebie współpracy wszystkich podmiotów w celu zapewnienia 
efektywnego rozwoju mikroregionu i całego regionu Szarisza 

o promocja zewnętrzna   
- prezentacja atrakcji turystycznych mikroregionu,  
- zapewnienie opracowania filmu dokumentalnego Stowarzyszenia Rozwoju 

Turystyki „Czarna Góra“ 
- działania marketingowe – materiały promocyjne: plakaty reklamowe, ulotki 

informacyjne, broszury, pocztówki, mapy, przedmioty promocyjne 
i pamiątki,  

                  -    utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna 
Góra“ i zapewnienie jej regularnej aktualizacji, 

-     utworzenie centrum informacji turystycznej (CIT) dla mikroregionu „Czarna 
Góra“ w miejscowościach Bzenov, Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, 
Sedlice, Suchá Dolina. 

 
• Rejestr i przygotowanie projektów 

o Realizacja planu działania to przede wszystkim realizacja projektów, które 
zostały określone jako priorytetowe dla rozwoju turystyki.  

o Rejestr i informacje o proponowanych projektach ułatwi wybór konkretnych 
działań priorytetowych i pomoże łączyć projekty (z punktu widzenia ich 
zawartości merytorycznej i lokalizacji). Łączenie projektów pomoże obniżyć 
koszty na ich przygotowanie, a także zwiększy szansę na uzyskanie 
współfinansowania.  

o Finalizowanie ostatecznej wersji projektów to przede wszystkim zdefiniowanie 
właściciela projektu, poszukiwanie ewentualnych partnerów, opracowanie 
potrzebnej dokumentacji i zapewnienie współfinansowania.   To zadanie jest 
aktualne w związku z możliwościami korzystania ze funduszy strukturalnych 
UE – głównie za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych. 

o Podstawowe kryteria wyboru projektów do planu działania:  
-  termin realizacji planowanego projektu  
-  zgodność z priorytetami planu działania  
-  projekty o znaczeniu nadgminnym  
-  projekty zintegrowanie i ich udokumentowanie  
-  rodzaj głównego partnera i partnerów współpracujących  
-  obecny stan przygotowania projektu  

 
• Monitoring realizacji planu działania 

Celem monitorowania i oceny jest sprawdzenie, jak jest realizowany plan działania 
i czy proponowane projekty spełniają cele i zadania strategii. W ten sposób 
potwierdzi się skuteczność realizowanych zadań i stwierdzi efektywność wydanych 
środków. Do monitorowania można wykorzystać następujące rodzje oceny:  
o Wstępna ocena projektów 

Odbywa się przed realizacją projektów. Wynikiem wstępnej oceny jest 
decyzja o wsparciu lub odmowa wsparcia finansowego. Podstawowe kryteria 
wyboru projektów to: 

- zgodność z zatwierdzonymi i obwiązującymi dokumentami strategicznymi 
związanymi z mikroregionem i gminami mikroregionu (Programy rozwoju 
gospodarczego i społecznego, plany zagospodarowania przestrzennego, 
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dokumentacje projektowe na wszystkich poziomach, inne dokumenty 
rozwojowe i wsparcia podlegające zatwierdzeniu)  

- wskazania ilościowe wskaźników i wyników projektu 
- czas realizacji 
- znaczenie dla rozwoju mikroregionu, kompleksowość rozwiązania 
- ochrona środowiska 
- znaczenie dla grup docelowych turystów 
- zabezpieczenie finansowe projektów 
- zgodność z celami strategicznymi  
- zgodność z podstawowymi kryteriami oceny wyboru projektu 

o Stałe monitorowanie projektów  
Przy stałym monitorowaniu projektów stwierdza się, czy ich realizacja 
przebiega zgodnie z ustalonymi zasadami, a poszczególne etapy projektów 
spełniają ustalone cele.  

o Końcowe monitorowanie i ocena projektów całego planu działania 
Po zakończeniu realizacji danego projektu lub po zakończeniu 
obowiązywania planu działania opracuje się końcowe monitorowanie i ocenę. 
Jej celem będzie stwierdzenie, czy realizacja projektów i planu działania 
naprawdę wypełnia ustalone cele i czy doszło do przewidywanego postępu 

 
 

• Regularna aktualizacja dokumentu strategicznego mikroregionu   
   oraz opracowanie planu działania na kolejny horyzont 

Strategia rozwoju nie jest dokumentem strategicznym. Rozwój turystyki 
w mikroregionie zależy od efektywnego wdrożenia zadań rozwojowych, 
skonkretyzowanych w projektach. Te powinny być ciągle aktualizowane na 
podstawie monitoringu.  
Plan działania powinien być aktualizowany zawsze raz na trzy lata, razem z 
ustaleniem nowych zadań i przygotowywanych projektów. Priorytety, zadania i 
działania określone w strategii powinny być aktualizowane w ostatnim roku 
obowiązywania strategii, w razie potrzeby także wcześniej (np. w przypadku 
zmiany warunków, które mogą mieć poważny wpływ na rozwój mikroregionu).  

 
 
1.3.2. Propozycja harmonogramu dla Planu Działania (2013 – 2015) 
 
Proponowane priorytety, zadania i działania służące do rozwoju turystyki w mikroregionie 
są przeznaczone do realizacji podczas okresu planu działania. Propozycja harmonogramu 
ma wyłącznie charakter orientacyjny i nie jest on obowiązujący. Na początku realizacji 
planu działania ważne jest skierowanie uwagi na przygotowanie projektów. W celu 
wzmocnienia motywacji podmiotów do rozwoju współpracy ważne jest rozłożenie 
poszczególnych działań i realizacji projektów tak, by widoczne wyniki zostały osiągnięte 
już w pierwszym roku realizacji planu działania. 
Podstawą do opracowania propozycji harmonogramu Planu Działania na lata 2013 -2015 
jest projekt strategii w perspektywie do roku 2025. 
 
Rok 2013 
-       uczestnictwo Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“ Rejonowej 

Organizacji Turystycznej lub Wojewódzkiej Organizacji Turystycznej, 
- spotkanie wojewodów mikroregionu, ustalenie priorytetów w celu realizacji planu 

działania i systemu jego monitowania,  
- ustalenie funkcji koordynatora lub menadżera, 
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- stworzenie funduszu rozwoju, ustalenie warunków jego działania, 
- wewnętrzna promocja mikroregionu, 
-        promocja zewnętrzna,   
- stworzenie materiałów promocyjnych, 
- utworzenie strony internetowej, 
- nagranie filmu dokumentalnego, 
- opracowanie rejestru projektów i przygotowanie projektów priorytetowych, 
- zaproszenie podmiotów działających w turystyce na obszarze mikroregionu 

i w okolicy do składania kolejnych projektów i zamiarów projektowych, 
-        opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentów 

koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach, aby 
przygotować poszczególne działania. 

 
 
Rok 2014 
- rozpoczęcie i kontynuacja realizacji projektów przygotowanych lub rozpoczętych rok 

wcześniej, 
- stałe monitorowani projektów, 
-        umieszczenie w głównych bramach mikroregionu  w miejscowościach Víťaz, Klenov 

Bzenov, Rokycany, Radatice tablic informacyjnych i kierunkowych,  
- realizacja systemu informacyjnego w gminach mikroregionu, 
- zaproszenie podmiotów działających w turystyce na obszarze mikroregionu 

i w okolicy do składania kolejnych projektów i zamiarów projektowych na nowe 
okres programowania, 

- aktualizacja bazy danych projektów priorytetowych, 
-        opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentów 

koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach, aby 
przygotować poszczególne działania. 

 
Rok 2015 
- rozpoczęcie i kontynuacja realizacji projektów przygotowanych lub rozpoczętych rok 

wcześniej, 
- zaproszenie podmiotów działających w turystyce na obszarze mikroregionu 

i w okolicy do składania kolejnych projektów i zamiarów projektowych na nowe 
okres programowania, 

- aktualizacja Dokumentu Strategicznego mikroregionu, 
- końcowy monitoring i ocena projektów oraz całego planu działania, 
- opracowanie planu działania na dalszy okres planowania. 
-        opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentów 

koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach, aby 
przygotować poszczególne działania. 
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1.3.3. Wykaz projektów priorytetowych (wybranych działań)  
 

proj. Nazwa projektu 
(Dokumentacja projektowa  + 

realizacja) 

Miejsce i podmiot 
realizacji projektu 

Rok 
realizacji 

Koszty w 
sumie 
(EUR) 

Sektor 
(V- publiczny, 
P- prywatny,  
N- non-profit) 

Nawiązanie 
do priorytetu 

strategii 

Rozpisanie 
priorytetów 
ukierunk. na 

infrastrukturę 

1. 
Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) ze sprzedażą 
pamiątek 

Gmina Bzenov 2014 20 000,- V marketing  

2. 

Umieszczenie tablic 
informacyjnych i kierunkowych 
przy głównych bramach do 
mikroregionu mikroregionu  w 
miejscowościach Víťaz, Klenov 
Bzenov, Rokycany, Radatice  

Mikroregion  
Czarna Góra 2014 10 000,- V+N marketing  

3. Umieszczenie tablic 
informacyjnych i kierunkowych Gmina Bzenov 2014 5 000,- V marketing  

4. Wybudowanie systemu informacji Gmina  Janov 2014 3 000,- V marketing  
 

5. Wybudowanie systemu informacji Gmina  Brežany 2016 3 000,- 
 

V 
 

marketing   

6. Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) Gmina Klenov 2015 12 000,- V+P marketing  

7. Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) Gmina Kvačany 2016 12 000,- V marketing  

8. Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) Gmina Ľubovec 2017 16 000,- V marketing  

9. 
Osadzenie tablic informacyjnych z 
faktami i wydarzeniami 
histrycznymi 

Gmina  Ľubovec 2016 4 000,- V+N marketing   

10. 
Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) ze sprzedażą 
pamiątek 

Gmina Miklušovce 2015 12 000,- V marketing   

11. Osadzenie tablic informacyjnych i 
kierunkowych Gmina Rokycany 2015 4 500,- V marketing  

12. 
Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) ze sprzedażą 
pamiątek 

Gmina Sedlice 2015 12 000,- V marketing  

13. Utworzenie centrum informacji 
turystycznej (CIT) Gmina Suchá Dolina 2020 10 000,- V+P marketing  

14. 
Realizacja projektu 
„Czarnogórska ścieżka 
edukacyjna“ 

Gmina  Suchá Dolina 2014 50 000,- V 
marketing  
produkt 

infrastruktura 
aktywna 

turystyka letnia 

15. Utworzenie strony internetowej 
SRT Czarna Góra Gmina Klenov 2012/2013 6 400,- V marketing - 

16. Opracowanie dokumentu 
filmowego Gmina Klenov 2012/2013 8 300,- V marketing - 

17. Opracowanie materiałów 
promocyjnych Gmina Klenov 2012/2013 37 056,- V marketing - 

18. Urządzenie fotogalerii i stałej 
ekspozycji  Gmina Bzenov 2016 15 000,- V produkt 

infrastruktura wolny czas 

19. 
Zagospodarowanie otoczenia 
Galerii Pavla Šarišskiego i 
budowa miejsca na odpoczynek 

Gmina Janov 2014 12 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

20. Budowa stałego podium Gmina Bzenov 2014 10 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

21. 
 

Budowa amfiteatru 
 

Gmina Ľubovec 2020 10 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

22. Budowa amfiteatru w przyrodzie Gmina Sedlice 2018 20 000,- 
 

V 
 

produkt 
infrastruktura wolny czas 
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23. Budowa amfiteatru w przyrodzie  Gmina Víťaz 2014 35 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

24. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródeł mineralnych i stworzenie 
miejsca na odpoczynek  

Gmina Bajerov 2017 15 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

25. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła i stworzenie miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Brežany 2017 20 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

26. Budowa repliki wieży strażniczej – 
punkt widokowy Gmina Klenov 2016 20 000,- V produkt 

infrastruktura wolny czas 

27. Budowa ścieżki edukacyjnej Gmina Klenov 2016 22 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

28. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła i stworzenie miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Klenov 2018 12 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

29. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródełka i stworzenie miejsca na 
odpoczynek z zadaszeniem   

Gmina Kvačany 2016 13 500,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

30. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła i stworzenie miejsca na 
odpoczynek  

Gmina Ľubovec 2017 13 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

31. 
 

Budowa ścieżki edukacyjnej 
 

Gmina Miklušovce 2014 15 000,- V+P+N produkt 
infrastruktura wolny czas 

32. Remont obiektu spichrza Gmina  Miklušovce 2015 13 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

33. 
Zagospodarowanie otoczenia i 
stworzenie miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Ovčie 2015 15 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

34. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła mineralnego i stworzenie 
miejsca na odpoczynek z 
zadaszeniem   

 
Gmina Rokycany 
 

2015 15 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

35. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła mineralnego i stworzenie 
miejsca na odpoczynek z 
zadaszeniem   

Gmina Suchá Dolina 2020 20 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

36. 
Zagospodarowanie otoczenia 
stawów i stworzenie miejsca na 
odpoczynek  

Gmina Sedlice 2018 18 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

37. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła i stworzenie miejsca na 
odpoczynek z zadaszeniem   

Gmina Víťaz 2015 15 000,. V produkt 
infrastruktura wolny czas 

38. Budowa hali wielofunkcyjnej Gmina Víťaz 2016 150 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

39. 
Zagospodarowanie otoczenia 
źródła mineralnego i stworzenie 
miejsca na odpoczynek z 
zadaszeniem 

Gmina Žipov 2017 15 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

40. 
Wykorzystanie gospodarstwa 
rolnego do celów agroturystyki 
 

Gmina Klenov 2020 15 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

41. Wykorzystanie istniejącej hodowli 
koni do celów agroturystyki  Gmina Ovčie 2016 26 000,- V+P produkt 

infrastruktura wolny czas 

42. 
Wykorzystanie gospodarstwa 
rolnego do celów agroturystyki 
i założenie hipocentra 

Gmina Žipov 2019 29 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

43. 
Renowacja obiektu dworu  
i założenie izby tradycji ludowych  
  

Gmina Žipov 2020 100 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 

44. Budowa trasy narciarskiej trasy Gmina Bzenov 2016 15 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka 
zimowa 
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45. Budowa szlaków rowerowych 
 

Gmina Kvačany 2016 14 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

46. Budowa szlaków pieszych Gmina Ovčie 2016 14 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

47. Budowa szlaków pieszych Gmina Radatice 2015 5 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

48. 
 

Budowa szlaków rowerowych 
 

Gmina Radatice 2016 6 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

49.  
 

Budowa szlaków rowerowych 
 

Gmina Víťaz 2014 10 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

50. 
 

Budowa szklaków pieszych 
 

Gmina Žipov 2015 18 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

51. Budowa zbiornika wodnego z 
zagospodarowaniem otoczenia Gmina Brežany 2018 30 000,- V produkt 

infrastruktura 
aktywna 
turystyka  

letnia i zimowa 
52. Budowa basenu krytego Gmina Bzenov 2016 300 000,- V produkt 

infrastruktura 
aktywna 
turystyka 

53.  Zagospodarowanie terenu na 
kemping – kąpielisko naturalne Gmina Bzenov 2017 20 000,- V produkt 

infrastruktura 
aktywna 

turystyka letnia 

54.  Powiększenie terenu 
narciarskiego Gmina Janov 2017 300 000,- V produkt 

infrastruktura 
aktywna 
turystyka 
zimowa 

55. Budowa ośrodka gminnego Gmina Janov 2019 50 000,- V produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka 
zimowa 

56. 
Budowa stawu z 
zagospodarowaniem otoczenia i 
urządzenie miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Klenov 2018 25 000 V+P infrastruktura wolny czas 

57. Budowa obiektu sportowego – 
wyciąg, kąpielisko Gmina Klenov 2019 355 000,- V+P produkt 

infrastruktura 
aktywna 
turystyka  

letnia i zimowa 
58. Budowa kąpieliska naturalnego Gmina Miklušovce 2016 550 000,- V+P produkt 

infrastruktura 
aktywna 

turystyka letnia 

59. 
Budowa stawu i urządzenie 
otoczenia do celów 
wypoczynkowych 

Gmina Ovčie 2016 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

60. Budowa boiska golfowego Gmina Suchá Dolina 2020 3 000 000,- P produkt 
infrastruktura 

aktywna 
turystyka letnia 

61. Remont dworu Gmina Radatice 2014 500 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

62. 
Remont i powiększenie części 
noclegowej budynku szkoły 
podstawowej 

Gmina Bzenov 2015 50 000,- V infrastruktura obiekt 
noclegowy 

63. Remont i modernizacja kuchni i 
stołówki w szkole podstawowej Gmina Bzenov 2015 40 000,- V infrastruktura obiekt 

gastronomiczny 

64. Budowa ośrodka gminnego Gmina Janov 2015 140 000,- V infrastruktura 
obiekt 

noclegowy i 
gastronomiczny 

65. Remont poddasza domu kultury i 
utworzenie miejsc noclegowych Gmina Kvačany 2018 40 000,- V infrastruktura obiekt 

noclegowy 

66. Remont centrum wolnego czasu i 
stworzenie miejsc noclegowych Gmina Ľubovec 2015 50 000,- 

 
V  
 

infrastruktura obiekt 
noclegowy 

67. Budowa pensjonatu Gmina Miklušovce 2017 200 000,- V+P infrastruktura obiekt 
noclegowy 

68. Budowa bacówki   Gmina Miklušovce 2017 200 000,- P infrastruktura 
obiekt 

noclegowy i 
gastronomiczny 

69. 
Remont urzędu gminy i 
przystosowanie go do celów 
noclegowych i gastronomicznych 

Gmina Rokycany 2019 300 000,- V infrastruktura 
obiekt 

noclegowy i 
gastronomiczny 
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70. Remont budynku domu kultury i 
utworzenie miejsc noclegowych Gmina Sedlice 2020 350 000,- V infrastruktura obiekt 

noclegowy 

71. 
Dobudowa terenu sportowego z 
obiektem noclegowym i 
gastronomicznym 

Gmina Víťaz 2016 380 000,- V infrastruktura 
obiekt 

noclegowy i 
gastronomiczny 

72. 
Renowacja obiektu dworu do 
celów noclegowych i 
gastronomicznych dla turystów 

Gmina Žipov 2015 300 000,- V+P infrastruktura 
obiekt 

noclegowy i 
gastronomiczny 

73. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
z zagospodarowaniem otoczenia i 
urządzenie miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Brežany 2015 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

74. 
Budowa trybun i węzła 
sanitarnego przy kortach 
tenisowych 

Gmina Bzenov 2015 150 000,- V infrastruktura wolny czas 

75. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
 Gmina Bzenov 2020 40 000,- V infrastruktura wolny czas 

76. Budowa boiska do piłki nożnej i 
strzelnicy Gmina Bzenov 2018 200 000,- V infrastruktura wolny czas 

77. 
Zagospodarowanie otoczenia i 
budowa miejsca na odpoczynek 
wzdłuż ścieżki edukacyjnej 

Gmina Bzenov 2017 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

78. Remont domu kultury Gmina Bzenov 2015 400 000,- V infrastruktura wolny czas 

79. 
Budowa węzła sanitarnego (WC, 
prysznice) dla gości gminy - 
wykorzystanie przez turystów 

Gmina Bzenov 2015 150 000,- V infrastruktura wolny czas 

80. 
Urządzenie pomieszczenia do 
spotkań i internetu w budynku 
domu kultury 

Gmina Kvačany 2016 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

81. 
Zabudowa terenu na 
odpoczynek– park z 
architektonicznym 
zagospodarowaniem otoczenia 

Gmina Kvačany 2017 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

82. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z zadaszeniem Gmina Kvačany 2013 16 000,- V infrastruktura wolny czas 

83. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z placem zabaw dla dzieci Gmina Kvačany 2014 23 000,- V infrastruktura wolny czas 

84. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z placem zabaw dla dzieci Gmina Ľubovec 2018 23 000,- V infrastruktura wolny czas 

85. Budowa węzła sanitarnego (WC, 
prysznice) dla turystów Gmina Ľubovec 2016 50 000,- V infrastruktura wolny czas 

86. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
dla dzieci z zagospodarowaniem 
otoczenia i budową miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Miklušovce 2013 24 000,- V infrastruktura wolny czas 

87. Wykorzystanie gospodarstwa 
rolnego do celów agroturystyki Gmina Miklušovce 2015 20 000,- V+P produkt 

infrastruktura wolny czas 

88. Zabudowa architektoniczna 
miejsca na odpoczynek  Gmina Ovčie 2016 20 000,- V infrastruktura wolny czas 

89. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z placem zabaw dla dzieci Gmina Ovčie 2017 20 000,- V infrastruktura wolny czas 

90. Remont urządzeń sanitarnych Gmina Radatice 2014 16 000,- V infrastruktura wolny czas 

91. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z placem zabaw dla dzieci Gmina Radatice 2016 20 000,- V infrastruktura wolny czas 

92. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z zagospodarowaniem otoczenia Gmina Radatice 2018 10 000,- V infrastruktura wolny czas 

93. Budowa boiska wielofunkcyjnego 
z zapleczem sanitarnym  Gmina Radatice 2015 45 000,- V infrastruktura wolny czas 

94. 
Budowa boiska wielofunkcyjnego 
z zagospodarowaniem otoczenia i 
urządzeniem miejsca na 
odpoczynek 

Gmina Rokycany 2015 48 000,- V infrastruktura wolny czas 
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95. 
Dokończenie leśnego centrum 
rekreacji z miejscem na 
odpoczynek 

Gmina Sedlice 2013 10 000,- V+P infrastruktura wolny czas 

96. Budowa altanki z grillem i 
ławeczkami Gmina Suchá Dolina 2013 20 000,- V infrastruktura wolny czas 

97. Zabudowa terenu na odpoczynek 
z placem zabaw Gmina Žipov 2014 25 000,- V infrastruktura wolny czas 

98. 
Remont i udostępnienie 
dzwonnicy z historycznymi 
dzwonami. 

Gmina Bzenov 2015 20 000,- V produkt 
infrastruktura wolny czas 

99. Budowa boiska golfowego Gmina Ľubovec  
Ruské Pekľany 2025 1 000 000,- V+P+N produkt 

infrastruktura 
aktywna 

turystyka letnia 

100. 
Budowa obiektu noclegowego dla 
turystów z usługami 
gastronomicznymi 

Gmina Ľubovec 
Ruské Pekľany 2020 220 000,- V+P infrastruktura 

obiekt 
noclegowy i 

gastronomiczny 
101. zabudowa architektoniczna 

terenu na odpoczynek – park Gmina Janov 2014 15 000,- V+P infrastruktura wolny czas 

102. Budowa kąpieliska naturalnego z 
drogą dostępową Gmina Janov 2018 800 000,- V+P+N produkt 

infrastruktura 
aktywna 

turystyka letnia 

103.   
Wykorzystanie starych domów do 
urządzenia historycznej 
ekspozycji kultury ludowej 

Gmina Miklušovce 2016 10 000,- V+P produkt 
infrastruktura wolny czas 
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2. Strategia a dokumenty województwa preszowskiego 
 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego samorządu województwa preszowskiego  

na okres   2008 – 2015  
Dnia 1 lipca 2008 Rada samorządu województwa preszowskiego przyjęła uchwałę nr 
378/2008 „Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego samorządu województwa 
preszowskiego na okres 2008 – 2015“. V październiku 2010 dokument ten został 
zaktualizowany. Jego aktualizacja polegała przede wszystkim na aktualizacji danych oraz 
dookreśleniu wyjściowej bazy danych, poprawka formalnych w części strategicznej, które 
prowadziły do uzupełnienia materiału i zharmonizowania dokumentu z Narodową 
Strategią Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej uchwaloną w maju 2010. 
Nawiązanie strategii do Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego samorządu 
województwa preszowskiego: 
2. Temat priorytetowy: Rozwój turystyki. 
14. Temat priorytetowy: Rozwój kultury regionalnej. 
 
- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa preszowskiego  
Zmiany i uzupełnienia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
preszowskiego 2009 zostały przyjęte przez Radę samorządu województwa 
preszowskiego uchwałą nr 588/2009 dnia 27.10.2009. Istotna część zmian i uzupełnień 
Planu zagospodarowania przestrzennego województwa preszowskiego 2009 została 
ogłoszona w zarządzeniu samorządu województwa preszowskiego nr 17/2009 przyjętym 
przez Radę samorządu województwa preszowskiego uchwałą nr 589/2009 dnia 27.10. 
2009 i weszła w życie 06.12.2009 
Powiązanie strategii z Istotną częścią zmian i uzupełnień Planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa preszowskiego: 
I. Obowiązujące regulacje zagospodarowania funkcjonalnego i przestrzennego obszaru  
2.   W obszarze rozwoju rekreacji i turystyki. 
II.   Budowle publiczne  
7.   W obszarze dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 
 
 
3. Zalecenia dla Programu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego gmin 

oraz planu zagospodarowania przestrzennego na poziomie gmin 
 
Włączenie wniosków Dokumentu Strategicznego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki 
„Czarna Góra“  
-        do aktualizacji Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gmin mikroregionu 
Czarna Góra, 
- do aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego gmin mikroregionu Czarna 

Góra, 
-        do nowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin Brežany, Ovčie,  
Przy uwzględnianiu wniosków Dokumentu Strategicznego Stowarzyszenia Rozwoju 
Turystyki „Czarna Góra“ do Programów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz po ich uchwaleniu w poszczególnych 
radach gmin, należy opracować zalecenia dla Programu Rozwoju Społeczno-
Gospodarczego samorządu województwa preszowskiego oraz Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa preszowskiego. 
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4. Wnioski 
 
Rozwiązania Dokumentu Strategicznego Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna 
Góra“ wynikają z potrzeby opracowania dla mikroregionu długotrwałej strategii dla 
turystyki. Mikroregion obecnie nie na odpowiednich dokumentów tego typu, które by 
tworzyły warunki dla rozwoju rekreacji i turystyki.   
Dokument strategiczny Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna Góra“, który jest 
częścią projektu Strategia Rozwoju Turystyki Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki „Czarna 
Góra" powstał na podstawie zakresu prac określonych w Umowie o dzieło  z dnia:  30. 05. 
2012.  
Strategia będzie służyła jako podstawowy dokument programowy do wsparcia rozwoju 
turystki na danym obszarze. Ustala podejście Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki i jego 
członków do wsparcia rozwoju turystyki w mikroregionie.  
Określa warunki skoordynowanego rozwoju turystyki na całym obszarze, określa też 
mocne i słabe strony obecnego stanu , a na ich podstawie buduje propozycje wizji 
rozwoju, określa cel strategiczny, specyfikuje zadania i działania potrzebne do realizacji 
postawionego celu i proponuje strategię dla konkurencyjnego produktu turystycznego.   
Jest zgodna z dokumentami regionalnymi województwa preszowskiego. Formułuje 
wnioski i zalecenia, które należy włączyć do programów rozwoju społeczno-
gospodarczego oraz planów zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin 
mikroregionu, samego mikroregionu Czarna Góra oraz dokumentów regionalnych 
województwa preszowskiego. 
 
Okres planowania ustalono na lata 2013 – 2015, a po roku 2015 do roku 2025.  
Do opracowania strategii wykorzystano dokumenty wymienione w punkcie 5. 
 
 
5. Dokumenty źródłowe 
 
-  Narodowy Program Rozwoju Turystyki w RS na lata 2007 – 2013, Ministerstwo Gospodarki RS 
2005, 
-  Koncepcja Rozwoju Turystyki Republiki Słowackiej przyjęta decyzją rządu RS nr 923 z  dnia 

23.11.2005, 
-  Regionalizacja Turystyki RS, Instytut Turystyki, 2005, 
-  Nowa Strategia Rozwoju Turystyki w SR do roku 2013, 
-  Narodowa Polityka Turystyki w RS, 
-  Koncepcja Rozwoju Przestrzennego Słowacji – 2001 wraz z późniejszymi zmianami i 

uzupełnieniami 
  Rozporządzenie Rady Ministrów RS nr 461 z 16 listopada 2011, którym wprowadza się zmiany 

i uzupełnienia istotnej części Koncepcji Rozwoju Przestrzennego Słowacji 2001 
-  Plan zagospodarowania przestrzennego województwa preszowskiego wraz z późniejszymi 

zmianami i uzupełnieniami 
-  Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego samorządu województwa preszowskiego  na lata 
   2008 – 2015, 
-  Studium urbanistyczne – Obszar miasta Preszów 2006, 
-  Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego mikroregionu Czarna Góra 2003, 
-  Studium Urbanistyczne regionu Czarna Góra 2001, 
-  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bajerov 2008, 
-  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bzenov 2008, 
-  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Janov 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Klenov 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kvačany 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ľubovec 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Miklušovce 2008, 
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- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Radatice 2007, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rokycany 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Sedlice 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Suchá Dolina 2008, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Víťaz 2010, 
- Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Žipov 2008, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Bajerov 2007, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Brežany 2003, 
-  Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Bzenov 2003, 
-  Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Janov 2003, 
-  Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Klenov 2003,  
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Kvačany 2003, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Ľubovec 2003, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Miklušovce 2003, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Ovčie 2005, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Radatice 2008, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Rokycany 2003, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Sedlice 2007, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Suchá Dolina 2008, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Víťaz 2003, 
- Program Rozwoju Społeczno-Gospodarczego gminy Žipov 2003, 
- Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej, 
- Wojewódzki Urząd Zabytków w Preszowie, 
- Informacje i dane z urzędów gmin: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, Ľubovec,   
Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz i Žipov 
- Informacje i konsultacje Słowackiej Agencji Turystycznej 
- Ustawa nr 91/2010 o wspieraniu turystyki – pełny tekst, 
- Ustawa nr 386/2011, która zmienia i uzupełnia ustawę nr 91/2010  o wspieraniu turystyki, 
- Ustawa nr 231/2011 Z. z., którą się zmienia i uzupełnia ustawę nr 561/2007 o pomocy 
inwestycyjnej i o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, 
- Rejestr regionalnych organizacji turystycznych http://www.telecom.gov.sk 

http://www.telecom.gov.sk



