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I.  Analýza 

 
 
1.   Situačná analýza 
 
1.1. Úvod 
 
Strategický dokument Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ je súčasťou 
projektu: Stratégia rozvoja cestovného ruchu Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna 
hora", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou. Je realizovaný v rámci Regionálneho 
operačného programu – opatrenie : Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 
prioritná os – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu. 
Hlavným cieľom pri spracovaní tohto strategického dokumentu, je vyhodnotiť na základe 
vykonaných analýz  silné a slabé stránky mikroregiónu v oblasti cestovného ruchu 
a navrhnúť základnú strategickú víziu.  
Stratégia bude slúžiť ako základný programový dokument k podpore rozvoja cestovného 
ruchu v danom území. Hlavným dôvodom je snaha podporiť základné predpoklady pre 
koordinovaný rozvoj cestovného ruchu v celom území, určiť silné a slabé stránky 
súčasného stavu, rozvoja a na jej základe postaviť návrh rozvojovej vízie a stratégie 
konkurencieschopného turistického produktu.  
Tento zámer je plne v súlade so závermi programových dokumentov na národnej 
(národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR) a regionálnej úrovni (Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského kraja. Spracovanie Strategického 
dokumentu je tiež základnou podmienkou pre možnosť podávania žiadostí o podporu 
z rôznych dotačných titulov európskej, štátnej a regionálnej politiky regionálneho rozvoja.  
Všetky doterajšie poznatky boli v tomto strategickom dokumente zhrnuté pomocou SWOT 
analýzy.  Výsledkom je návrh strategickej vízie v časovom horizonte do roku 2025 a návrh 
strategických cieľov, priorít a opatrení.  
V rámci prvej etapy bola vytvorená kompletná analýza cestovného ruchu daného územia. 
Druhá etapa, bola zameraná na vypracovanie návrhu základnej štruktúry priorít a opatrení 
a ich naplnení aktivitami. Do jej vytvárania boli aktívne zapájané všetky obce združenia, 
podnikateľské subjekty a neziskové subjekty.  
Rozhodujúci faktor úspechu tohto strategického rozvojového dokumentu bude spočívať 
predovšetkým v spolupráci všetkých dotknutých subjektov – zástupcov verejnej správy, 
ŠOP SR, podnikateľov, SOPK, SPPK, neštátnych neziskových organizácii, odbornej 
i laickej  verejnosti a ďalších. Zásadná bude ich súčinnosť pri konkretizácii dokumentu vo 
všetkých stupňoch spracovania a predovšetkým dohoda na spoločnom rámcovom návrhu 
priorít a opatrení. 
Relevantné pripomienky, ktoré boli doručené spracovateľovi či objednávateľovi, boli 
v riadnom termíne vyhodnotené a zapracované do tejto predkladanej komplexnej verzie 
dokumentu.  
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1.2. Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“, účel jeho vzniku, 

predmet činnosti, členovia združenia a jeho štatutárni zástupcovia 
 
Mikroregión Čierna hora vznikol v roku 1989 ako Združenie rozvoja cestovného ruchu 
„Čierna hora“. Tvorí ho 15 obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, 
Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov.  
Účelom vzniku združenia bola snaha turisticky zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión 
„Čierna hora“ a zároveň podporiť rozvoj cestovného ruchu v celom jeho území. V rámci 
Slovenska a aj zahraničia nadviazať spoluprácu s podobnými mikroregiónmi a tak si 
vzájomne odovzdávať skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aktivít v rôznych 
komunitách. 
Predmetom činnosti združenia je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri 
ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok, podporovať rôzne kultúrne a spoločenské 
podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať aktivity zamerané na 
vytváranie spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi.  
Sídlom združenia je Obecný úrad Klenov. Štatutárnym zástupcom je Mgr. Mária Čuchtová 
 
1.3 Účel spracovania strategického dokumentu Združenia rozvoja    

cestovného ruchu „Čierna hora“ 
 
Účelom spracovania strategického dokumentu Združenia rozvoja cestovného ruchu 
„Čierna hora“ je rozvoj cestovného ruchu a posilnenie kultúrneho potenciálu regiónu. 
Potrebu realizácie opodstatňuje slabá propagácia mikroregiónu, absencia pravidiel pre 
riadenie a koordináciu v oblasti cestovného ruchu ako aj nízky stupeň využitia 
historického, kultúrneho a prírodného potenciálu. 
Hlavným cieľom pri spracovaní strategického dokumentu  je vyhodnotiť silné a slabé 
stránky v oblasti cestovného ruchu a navrhnúť základnú strategickú víziu.  
Stratégia bude slúžiť ako základný programový dokument k podpore rozvoja cestovného 
ruchu v danom území. Hlavným dôvodom je snaha podporiť základné predpoklady pre 
koordinovaný rozvoj cestovného ruchu v celom území, určiť silné a slabé stránky 
súčasného stavu a na ich základe postaviť návrh rozvojovej vízie a stratégie 
konkurencieschopného turistického produktu.  
 
2.      Základná charakteristika obcí mikroregiónu  
 
Mikroregión „Čierna hora“ tvorí zoskupenie 15 obcí Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, 
Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá 
Dolina, Víťaz a Žipov. Názov mikroregiónu je podľa dominantného pohoria Šarišskej 
vrchoviny s pohorím Čierna hora, ktorý sa delí na päť podcelkov Roháčka, Bujanovské 
vrchy, Pokryvy, Sopotnické vrchy a Hornádske Predhorie. Mikroregión „Čierna hora“ leží 
na východe Slovenska, na rozhraní a Spiša, v trojuholníku medzi mestami Prešov, Košice 
a Spišská Nová Ves. Je súčasťou administratívneho celku Prešovského kraja a okresu 
Prešov. 
Pozitívom pre rozvoj cestovného ruchu v tomto území, je jeho relatívne dobrá prístupnosť 
ako aj blízkosť okresného mesta Prešov a z väčších miest mesto Košice.  
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Administratívne začlenenie  územia              

Obec Kód ZUJ Rozloha ZUJ 
v ha 

Nadmorská 
výška 
v m 

Hustota 
obyv./km2 

Kraj: Prešovský 
Okres: Prešov 

    

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 
Poznámka: ZUJ - základná územná jednotka                                                Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
 
 
Poloha mikroregiónu v rámci Slovenska a Prešovského samosprávneho kraja    
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Obec: Bajerov 
 
Katastrálne územie obce Bajerov je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Janov, 
Rokycany, Brežany, Ondrašovce, Žipov, Kvačany a Sedlice a nachádza sa 
vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Bajerov má podhorský charakter s 
výškovým položením od nadmorskej výšky 330 do 554 m.n.m. Kataster obce je v severnej 
časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského 
charakteru. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania je podiel ekologicky 
stabilných krajinných prvkov rovnomerne zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných 
prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné 
pozemky zaberajúce takmer tretinu plochy vymedzeného územia. V území sa rovnomerne 
prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych porastov 
využívaných na pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
 
V katastrálnom území obce Bajerov sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 24 162 
lúky a pasienky 31 206 
záhrady, ovocné sady  2   16 
lesy 34 228 
vodné plochy  2   16 
zastavané plochy  4   24 
ostatné  2   11 
Celkom:  663 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
               
 

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Brežany 
 
Katastrálne územie obce Brežany je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Janov, 
Rokycany, Bajerov, Ondrašovce, Žipov, Kvačany a Sedlice a nachádza sa 
vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Brežany má podhorský charakter s 
výškovým položením od nadmorskej výšky 340 do 529 m.n.m. Kataster obce je v severnej 
časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského 
charakteru. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania je podiel ekologicky 
stabilných krajinných prvkov rovnomerne zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných 
prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné 
pozemky zaberajúce polovicu plochy vymedzeného územia. V území sa prelínajú plochy 
poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych porastov využívaných na 
pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
 
V katastrálnom území obce Brežany sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 11 35 
lúky a pasienky 32 106 
záhrady, ovocné sady 2 8 
lesy 50 166 
vodné plochy 1 2 
zastavané plochy 4 12 
ostatné 0 1 
Celkom:  330 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
         
      

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Bzenov 
 
Katastrálne územie obce Bzenov je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Radatice, 
Prešov, Župčany, Kojatice, Rokycany a Janov na území okresu Prešov. Obec sa 
nachádza v južnej časti okresu Prešov.  
Územie obce Bzenov má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej 
výšky 292 m.n.m v jeho juhovýchodnej časti na nive riečky Svinka do 481 m.n.m. v jeho 
severozápadnej časti na kóte Ščerbova hora. Územie katastra má relatívne prevýšenie 
189 m. Južným okrajom zastavanej časti obce preteká rieka Svinka. Kataster obce je 
v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch 
podhorského charakteru. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania 
vymedzeného územia v katastrálnom území Bzenov je podiel ekologicky stabilných 
krajinných prvkov vyvážene zastúpený. V území sa rovnomerne prelínajú plochy 
poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych porastov a plochy lesnej  
krajiny.  
 
V katastrálnom území obce Bzenov sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 21 67 
lúky a pasienky 36 114 
záhrady, ovocné sady 4 12 
lesy 21 68 
vodné plochy 2 7 
zastavané plochy 9 28 
ostatné 7 24 
Celkom:  320 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
            

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Janov 
 
Katastrálne územie obce Janov je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Bajerov, 
Rokycany, Brežany, Ondrašovce, Žipov, Kvačany a Sedlice a nachádza sa 
vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Janov má podhorský charakter s 
výškovým položením od nadmorskej výšky 293 do 577 m.n.m.  
Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený 
pahorkatinový povrch podhorského charakteru.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania je podiel ekologicky stabilných 
krajinných prvkov rovnomerne zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov a 
dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné pozemky 
zaberajúce takmer polovicu plochy vymedzeného územia. V území sa rovnomerne 
prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych porastov 
využívaných na pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
V katastrálnom území obce Janov sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 23 108 
lúky a pasienky 25 119 
záhrady, ovocné sady 2 10 
lesy 41 192 
vodné plochy 2 9 
zastavané plochy 3 13 
ostatné 5 22 
Celkom:  472 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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 11 

Obec: Klenov 
 
Katastrálne územie obce Klenov je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Miklušovce, 
Kvačany, Žipov, Hrabkov a Margecany a nachádza sa v juhozápadnej časti okresu 
Prešov a na juhu susedí s Gelnickým okresom.    
Územie obce Klenov má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej 
výšky 479 m.n.m. na juhovýchode katastra pri vodnom toku Sopotnica do 1 028 m.n.m. v 
západnej časti v oblasti kóty Roháčka na hrebeni Čiernej hory. Na území obce pramenia 
dva potoky a to potok Sopotnica a potok Bystrá, ktoré sú ľavými prítokmi rieky Hornád na 
území mimo okresu Prešov. Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný 
až mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského charakteru. 
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia je v 
katastrálnom území obce Klenov vzhľadom na jeho rozlohu výrazný podiel ekologicko 
stabilných krajinných prvkov. V území prevláda  na jednej strane lesná krajina, na druhej 
strane zas polo prírodná krajina s rovnomerným zastúpením trvalých trávnych porastov, 
miestami využívaných na kosenie, v prepojení na poľnohospodársky využívanú ornú 
pôdu. Tieto štruktúry vypĺňajú stredovú dolinu,  priľahlé svahy a zarovnané pretiahnuté 
sedlá v rámci členitej Sedlickej brázdy.  
Špecifikom územia je polkruhovité usporiadanie a striedanie krajinných prvkov od 
vrcholových polôh až do údolia Sopotnice, čo môžeme charakterizovať z hľadiska 
krajinného obrazu ako symetricky a ekostabilizačné vyváženú krajinu. 
 
V katastrálnom území obce Klenov sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha %     ha 
orná pôda 13    203 
lúky a pasienky 14    217 
záhrady, ovocné sady   2      28 
lesy 66 1 017 
vodné plochy   1      10 
zastavané plochy   2      35 
ostatné   2      27 
Celkom:  1 537 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Kvačany 
 
Katastrálne územie obce Kvačany je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Sedlice, 
Bajerov, Žipov, Klenov a Miklušovce a nachádza sa v juhozápadnej časti okresu Prešov.   
Riešené územie má oválny tvar s dlhšou osou v smere východ – západ v dĺžke približne 
3,1  km, maximálna šírka v smere sever – juh je okolo 2,6 km. Územie obce Kvačany má 
podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 365 do 617 m.n.m. 
Stred obce pri kostole sa nachádza vo výške 390 m nad morom. Územím obce preteká 
Kvačiansky potok, ktorý vteká do rieky Svinka a je na území obce Rokycany jej pravým 
prítokom. Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený 
pahorkatinový povrch podhorského charakteru. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a 
využívania riešeného územia v katastrálnom území Kvačany je podiel ekologicky 
stabilných krajinných prvkov rovnomerne zastúpený a vzhľadom na rozlohu územia aj  v 
dostatočnom pomere a rovnomernom rozložení. Územie tvorí mozaika lesnej krajiny 
a poloprírodnej krajiny s prioritným zastúpením trvalých trávnych porastov využívaných na 
kosenie.  
 
V katastrálnom území obce Kvačany sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda   6   33 
lúky a pasienky 39 201 
záhrady, ovocné sady   3   17 
lesy 46 233 
vodné plochy   1    5 
zastavané plochy   3   15 
ostatné   1    8 
Celkom:  512 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
                 
 

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

 



 
 
 

 13 

Obec: Ľubovec 
 
Katastrálne územia obce Ľubovec sú v dotyku s katastrálnymi územiami obci Ličartovce, 
Radatice, Suchá Dolina na území okresu Prešov a katastrálnymi územiami obci Veľká 
Lodina a Obišovce na území okresu Košice – okolie. Obec sa nachádza v juhozápadnej 
časti okresu Prešov.   
Územie obce Ľubovec má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej 
výšky 274 m.n.m. na východe riešeného územia pri vodnom toku Svinka do 687 m.n.m. v 
juhovýchodnej časti v oblasti kóty Tlstá na hrebeni pohoria Čierna hora. Stred obce pri 
kostole sa nachádza vo výške 326 m.n.m.. Východným a južným okrajom obce preteká 
rieka Svinka, ktorá je ľavým prítokom rieky Hornád a juhozápadnú hranicu obce vytvára 
potok Sopotnica. Územím obce preteká  potok Ľubovec a niekoľko bezmenných potokov. 
Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený 
pahorkatinový povrch podhorského charakteru.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálneho 
územia Ľubovec – Ruské Pekľany je vzhľadom na rozlohu územia zastúpený výrazný 
podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov. Čo sa týka rozmiestnenia, ide 
o nerovnomerné rozloženie. Lesné porasty zaberajúce viac ako polovicu rozlohy 
vymedzeného územia, sú však sústredené v južnej polovici katastrálneho územia, menej 
v západnej časti. V severnej časti prevláda poľnohospodárska krajina s výrazným 
zastúpením ornej pôdy a v menšej miere i trvalými trávnymi porastmi využívanými  na 
pasienkové hospodárstvo. 
V katastrálnom území obce Ľubovec sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
Plocha % ha 
orná pôda 20 315 
lúky a pasienky 14 221 
záhrady, ovocné sady  1   20 
lesy 59 909 
vodné plochy  1   11 
zastavané plochy  3   44 
ostatné  2   27 
Celkom:                   1 547 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Miklušovce 
 
Katastrálne územie obce Miklušovce je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Sedlice, 
Kvačany, Klenov v Prešovskom okrese a katastrálnymi územiami obci Margecany 
v okrese Gelnica a Malá Lodina v okrese Košice okolie. Obec sa nachádza 
v juhozápadnej časti okresu Prešov.   
Územie obce Miklušovce má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej 
výšky 445 m.n.m. na juhovýchode katastra pri vodnom toku Sopotnica až do 771 m.n.m. v 
juhozápadnej časti v oblasti kóty Bystrá na severnom hrebeni pohoria Čiernej hory. Stred 
obce pri kostole sa nachádza vo výške 481 m nad morom. Územím obce preteká potok 
Sopotnica, ktorý vteká do rieky Hornád mimo územia okresu Prešov. Kataster obce je 
v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch 
podhorského charakteru.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálnom 
území Miklušovce vzhľadom na jeho rozlohu je podiel ekologicko stabilných krajinných 
prvkov pomerne dobre zastúpený. V území však prevláda  na jednej strane lesná prírodná 
krajina, na druhej strane zas poloprírodná krajina s rovnomerným zastúpením trvalých 
trávnych porastov (využívaných na kosenie) v prepojení na poľnohospodársky využívanú 
ornú pôdu. Tieto štruktúry vypĺňajú stredovú dolinu Sopotnice,  priľahlé svahy a zarovnané 
pretiahnuté sedlá v severnej polovici územia v rámci členitej Sedlickej brázdy. Územie 
môžeme charakterizovať ako ekostabilizačne nevyváženú krajinu. 
V katastrálnom území obce Miklušovce sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 20 144 
lúky a pasienky 24 172 
záhrady, ovocné sady   2   16 
lesy 49 353 
vodné plochy   0    3 
zastavané plochy   3   21 
ostatné   2   15 
Celkom:  722 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Ovčie 
 
Katastrálne územie obce Ovčie je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Víťaz, 
Chminianske Jakubovany, Hrabkov, hranica Košický kraj - Kluknava a nachádza sa 
vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Ovčie má podhorský charakter s 
výškovým položením od nadmorskej výšky 440 do 685 m.n.m. Ovčie leží na južnom 
okraji Šarišskej vrchoviny na styku s masívom Čiernej hory. Má členitý vrchovinný povrch 
odlesneného chotára. Svahy sú silne rozrušené eróznymi ryhami a časť južne od obce je 
zamokrená.  V území sa rovnomerne prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny so 
zastúpením trvalých trávnych porastov využívaných na pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
V katastrálnom území obce Ovčie sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 46 144 
lúky a pasienky 35 109 
záhrady, ovocné sady 6 18 
lesy 0 1 
vodné plochy 0 1 
zastavané plochy 7 23 
ostatné 6 19 
Celkom:  315 

                                                                                    Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Radatice 
 
Katastrálne územie obce Radatice je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Kendice, 
Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Ľubovec, Janov, Bzenov, Sedlice, Suchá Dolina a 
mesto Prešov. Nachádza sa vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Radatice 
má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 269 do 500 m.n.m. 
Kataster obce sa rozkladá v reliéfnom teréne Šarišskej vrchoviny modelovanom potokom 
Svinka s jej početnými prítokmi. Je tu sieť hlbokých dolín so svahmi až do 25°, ale aj 
rovinatejší terén Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania je podiel ekologicky 
stabilných krajinných prvkov rovnomerne zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných 
prvkov a dôležitosti pri zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné 
pozemky zaberajúce takmer polovicu plochy vymedzeného územia. V území sa 
rovnomerne prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych 
porastov využívaných na pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
 
V katastrálnom území obce Radatice sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 26 492 
lúky a pasienky 18 351 
záhrady, ovocné sady 2 29 
lesy 47 908 
vodné plochy 1 26 
zastavané plochy 3 53 
ostatné 4 69 
Celkom:  1928 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Rokycany  
 
Katastrálne územie obce Rokycany je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Bzenov, 
Šarišské Lužianky, Brežany, Bajerov a Janov a nachádza sa v juhozápadnej časti okresu 
Prešov.   
Územie obce Rokycany má mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského 
charakteru zčasti odlesnený s výškovým položením od nadmorskej výšky 297 do 497 
m.n.m. Stred obce pri kostole sa nachádza vo výške 327 m nad morom. Obec leží v údolí 
rieky Svinka a južným okrajom katastra obce preteká Hlboký potok, ktorý vteká do rieky 
Svinka. Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Z hľadiska súčasnej krajinnej 
štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálnom území obce Rokycany je 
podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov vyvážene zastúpený. V území sa 
rovnomerne prelínajú plochy poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych 
porastov využívaných na pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
V katastrálnom území obce Rokycany sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 25 146 
lúky a pasienky 24 141 
záhrady, ovocné sady  2    9 
lesy 38 221 
vodné plochy  5  27 
zastavané plochy  5  28 
ostatné  1   7 
Celkom:  579 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Sedlice 
 
Katastrálne územie obce Sedlice je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Suchá Dolina, 
Janov, Bajerov, Kvačany, Miklušovce na území Prešovského okresu a Malá Lodina 
v okrese Košice okolie. Obec sa nachádza v juhozápadnej časti okresu Prešov.   
Územie obce Sedlice má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej 
výšky 372 do 681 m.n.m. Územím katastra obce preteká potok Sopotnica so svojimi 
ľavými prítokmi. Potok Sopotnica je ľavým prítokom rieky Hornád mimo územia okresu 
Prešov.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálnom 
území Sedlice vzhľadom na jeho rozlohu je podiel ekologicko stabilných krajinných prvkov 
menej zastúpený. V území prevláda  na jednej strane lesná prírodná krajina (južná časť), 
na druhej strane zas poloprírodná krajina s menším zastúpením trvalých trávnych 
porastov (využívaných na kosenie) v prepojení na poľnohospodársky využívanú ornú 
pôdu. Tieto štruktúry vypĺňajú svahy stredového kotla a zarovnané pretiahnuté sedlá po 
celom obvode i v strede územia v rámci členitej Sedlickej brázdy. Územie možno 
charakterizovať ako ekostabilizačne nevyváženú krajinu. 
 
V katastrálnom území obce Sedlice sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
 
Plocha % ha 
orná pôda 27 419 
lúky a pasienky 19 294 
záhrady, ovocné sady  2   27 
lesy 43 676 
vodné plochy   1   13 
zastavané plochy   4   59 
ostatné   4   69 
Celkom:                   1 557 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Suchá Dolina 
 
Katastrálne územie obce Suchá Dolina je v dotyku s katastrálnymi územiami obci 
Ľubovec, Janov, Sedlice v Prešovskom okrese a Malá Lodina v okrese Košice okolie a 
nachádza sa v juhozápadnej časti okresu Prešov.  Územie obce Suchá Dolina má 
podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 372 do 681 m.n.m. 
Stredom katastra obce preteká bezmenný potok, ktorý je pravým prítokom potoka 
Sopotnica a ten je zas ľavým prítokom rieky Hornád ale už mimo územia Prešovského 
okresu. Kataster obce je v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený 
pahorkatinový povrch podhorského charakteru.  
Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia v katastrálnom 
území Suchá dolina vzhľadom na jeho rozlohu je podiel ekologicko stabilných krajinných 
prvkov pomerne dobre zastúpený. V území prevláda  na jednej strane lesná prírodná 
krajina (južná a severná časť), na druhej strane zas poloprírodná krajina s rovnomerným 
zastúpením trvalých trávnych porastov (využívaných na kosenie) v prepojení 
na poľnohospodársky využívanú ornú pôdu v strede katastrálneho územia. Tieto štruktúry 
vypĺňajú svahy stredovej doliny a zarovnané pretiahnuté sedlá po celom obvode i v strede 
územia v rámci členitej Sedlickej brázdy. Územie môžeme charakterizovať 
ako ekostabilizačne nevyváženú krajinu. 
 
V katastrálnom území obce Suchá Dolina sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
Plocha % ha 
orná pôda 30 182 
lúky a pasienky 24 148 
záhrady, ovocné sady  2   11 
lesy 38 236 
vodné plochy  0    2 
zastavané plochy  3   19 
ostatné  2   15 
Celkom:  612 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Víťaz 
 
Katastrálne územie obce Víťaz je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Ovčie, 
Chminianske Jakubovany, Široké, Dúbrava, Vojkovce, Hrišovce, Richnava a Kluknava. 
Nachádza sa vo juhozápadnej časti okresu Prešov. Územie obce Víťaz má podhorský 
charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 440 do 1041 m.n.m. Kataster obce 
sa rozkladá prevažne v Šarišskej vrchovine a na západe zasahuje do Braniska. Má 
rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch podhorského charakteru. Z hľadiska 
súčasnej krajinnej štruktúry a využívania je podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov 
rovnomerne zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov a dôležitosti pri 
zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné pozemky zaberajúce takmer 
polovicu plochy vymedzeného územia. V území sa rovnomerne prelínajú plochy 
poľnohospodárskej krajiny so zastúpením trvalých trávnych porastov využívaných na 
pasenie a plochy lesnej  krajiny.  
 
V katastrálnom území obce Víťaz sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
Plocha % ha 
orná pôda 27 529 
lúky a pasienky 29 566 
záhrady, ovocné sady 2 30 
lesy 36 686 
vodné plochy 2 36 
zastavané plochy 3 64 
ostatné 1 19 
Celkom:  1930 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Obec: Žipov 
 
Katastrálne územie obce Žipov je v dotyku s katastrálnymi územiami obci Bajerov, 
Ondrašovce, Križovany, Hrabkov, Klenov a Kvačany a nachádza sa v juhozápadnej časti 
okresu Prešov.   
Územie obce Žipov má podhorský charakter s výškovým položením od nadmorskej výšky 
345 do 668 m.n.m. Stredom katastra obce preteká Kanovský potok, ktorý vteká do 
Kvačianskeho potoka a potom do rieky Svinka ako jej pravý prítok. Kataster obce je 
v severnej časti Košickej kotliny. Má rovinný až mierne zvlnený pahorkatinový povrch 
podhorského charakteru. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania 
vymedzeného územia v obci Žipov je podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov 
pomerne dobre zastúpený. Z hľadiska zastúpenia prírodných prvkov a dôležitosti pri 
zachovaní ekologickej stability územia sú významné lesné pozemky zaberajúce viac ako 
tretinu plochy vymedzeného územia. V území je nerovnomerné rozmiestnenie krajinných 
prvkov. Na západe a východe katastra dominuje prírodná lesná krajina, ostatné územie 
v strede katastra je charakterizované poľnohospodárskou krajinou s prevahou ornej pôdy.  
V katastrálnom území obce Žipov sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim 
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru 
a využitie územia:  
Plocha % ha 
orná pôda 34 256 
lúky a pasienky 21 157 
záhrady, ovocné sady  2   14 
lesy 36 273 
vodné plochy  2   13 
zastavané plochy  2   12 
ostatné  5   39 
Celkom:  764 

                                                                                     Zdroj:  Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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3. Demografická štruktúra obcí mikroregiónu  
 

 
V čase spracovania tohto dokumentu boli za jednotlivé obce oficiálne zverejnené len 
čiastočné výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, z tohto dôvodu údaje 
o obyvateľstve boli analyzované na základe výsledkov zo sčítania obyvateľov, domov 
a bytov v roku 2011 a podľa údajov poskytnutých obecnými úradmi. 
 
 

   Porovnanie v rámci územnosprávneho členenia riešeného územia   

                                                                                                                 Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 

Názov územia Počet 
obcí 

Rozsah 
územia 
v km2  

Počet 
obyvateľov  

Hustota 
obyv./km2 

Počet obcí 
so štatútom 

mesta 
Združenie mikroregiónu 
„Čierna Hora”  15 137,88 8 397 61 0 

 
Okres: Prešov 91 933,70 169 423 181 2 

 
Kraj:  Prešovský 666 8 973,90 814 527 90 23 

 
Slovenská republika 2 891 49 036,40 5 397 036 110 138 
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Obec: Bajerov 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 319 250 217 252 375 487 435 433 446 448 

                                                                                      Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. Od roku 1910 mal stúpajúcu tendenciu až do roku 
1970, v roku 1991 počet obyvateľstva poklesol. Od roku 1991 až do roku 2011 sledujeme 
mierny nárast obyvateľstva.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

448 227 221 79 159 153 23 34 17,6 69,7 12,7 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Bajerov 448 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  227 mužov a 221 žien, z toho 17,6%   v predproduktívnom veku, 
69,7% v produktívnom veku a 12,7 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 447  obyvateľov, z toho  226  mužov a 221  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

447 226 221 49,4 220 120 100 49,2 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 220 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 120 mužov a 100 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 49,2%. 
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Obec: Brežany 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 147 157 141 180 233 246 177 165 159 156 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva mierne klesajúcu tendenciu Od roku 1910 počet obyvateľov neustále 
narastal až do roku 1970 a počnúc týmto rokom má neustále klesajúcu  tendenciu.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

156 83 73 19 57 44 16 20 12,2 64,7 23,1 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Brežany 156 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  83 mužov a 73 žien, z toho 12,2 % v predproduktívnom veku, 
64,7 % v produktívnom veku a 23,1 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 160 obyvateľov, z toho  77  mužov a 83  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

160 77 83 51,9 60 30 30 37,5 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 60 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 30 mužov a 30 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 37,5 %. 
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Obec: Bzenov 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 221 240 304 253 292 384 557 728 736 754 

                                                                                      Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu, potom k roku 1930 počet obyvateľov mierne poklesol a 
potom počnúc týmto rokom má neustále stúpajúcu tendenciu.  
 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

754 372 382 140 278 277 23 36 18,6 73,6 7,8 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Bzenov 754 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  372 mužov a 382 žien, z toho 18,6 % v predproduktívnom veku, 
73,6 % v produktívnom veku a 7,8 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 736  obyvateľov, z toho  374  mužov a 362  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

736 374 362 49,2 457 239 218 62,1 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 457 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 239 mužov a 218 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 62,1%. 
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Obec: Janov 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 200 159 185 191 421 369 318 277 288 302 

                                                                                      Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu Od roku 1930 počet obyvateľov značne narastal až do 
roku 1948 a počnúc týmto rokom má klesajúcu  tendenciu až do roku 2001. Od roku 2001 
zaznamenávame mierny nárast obyvateľstva.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

302 147 155 51 110 98 10 33 16,9 68,9 14,2 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Janov 302 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  147 mužov a 155 žien, z toho 16,9 % v predproduktívnom veku, 
68,9 % v produktívnom veku a 14,2 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 298  obyvateľov, z toho  148  mužov a 150  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

298 148 150 50,3 178 101 77 59,7 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 178 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 101 mužov a 77 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 59,7%. 
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Obec: Klenov 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 502 459 455 500 557 561 279 215 211 217 

                                                                                      Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva v obci Klenov klesajúcu tendenciu, od roku 1930 až do roku 1970 mierne 
stúpajúcu tendenciu. V roku 1991 bol zaznamenaný prudký pokles obyvateľstva, s  
klesajúcou tendenciou až do roku 2001. Od roku 2001 až do roku 2011 je počet 
obyvateľov ustálený.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

217 112 105 26 76 64 18 33 12,0 64,5 23,5 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Klenov 217 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  112 mužov a 105 žien, z toho 12,0 % v predproduktívnom veku, 
64,5 % v produktívnom veku a 23,5 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 218  obyvateľov, z toho  113  mužov a 105  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

218 113 105 48,2 65 45 20 29,8 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 65 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 45 mužov a 20 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 29,8%. 
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Obec: Kvačany 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 222 197 281 298 351 352 249 241 257 271 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011

 
Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva v obci Kvačany klesajúcu a potom neustále stúpajúcu tendenciu až do roku 
1970. Od roku 1970 až do roku 1991 počet obyvateľov značne poklesol. Od roku 2001 až 
po súčasnosť zaznamenávame mierne stúpajúcu tendenciu.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

271 139 132 51 104 89 12 15 18,9 71,2 9,9 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Kvačany 271 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  139 mužov a 132 žien, z toho 18,9 % v predproduktívnom veku, 
71,2 % v produktívnom veku a 9,9 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 277  obyvateľov, z toho  140  mužov a 137  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

277 140 137 49,5 104 63 41 37,6 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 104 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 63 mužov a 41 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 37,6 %. 
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Obec: Ľubovec 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 258 216 298 312 382 680 518 499 517 508 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj 
obyvateľstva v obci Ľubovec klesajúcu a potom neustále stúpajúcu tendenciu, spočiatku 
pozvoľnú a od roku 1948 do roku 1970 veľmi prudkú. Po tomto roku zaznamenávame 
pokles obyvateľstva až do roku 1991.  Od tohto roku po súčasnosť je počet obyvateľov 
pomerne ustálený.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

508 257 251 64 190 166 30 58 12,6 70,1 17,3 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Ľubovec 508 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  257 mužov a 251 žien, z toho 12,6 % v predproduktívnom veku, 
70,1 % v produktívnom veku a 17,3 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 506  obyvateľov, z toho  212  mužov a 294  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

506 212 294 58,1 267 124 143 52,8 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 267 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 124 mužov a 143 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 52,8%. 
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Obec: Miklušovce 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 474 437 354 395 382 497 333 331 322 314 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu tendenciu. Od roku 1948 až do roku1970 počet obyvateľov stúpal. 
V rozmedzí rokov 1970 - 1991 prudko klesol. Od tohto roku je počet obyvateľov pomerne 
ustálený.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

314 151 163 38 114 102 20 40 12,1 68,8 19,1 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Miklušovce 314 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  151 mužov a 163 žien, z toho 12,1 % v predproduktívnom veku, 
68,8 % v produktívnom veku a 19,1 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 314  obyvateľov, z toho  155  mužov a 159  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

314 155 159 50,6 139 87 52 44,3 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 139 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 87 mužov a 52 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 44,3%. 
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Obec: Ovčie 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 265 278 276 333 396 620 619 671 681 673 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1970 mal demografický vývoj 
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. Od roku 1970 až do roku 2001 počet obyvateľov 
mierne stúpol. Od tohto roku je počet obyvateľov pomerne ustálený.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

673 335 338 116 251 228 28 50 17,2 71,2 11,6 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Ovčie 673 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  335 mužov a 338 žien, z toho 17,2 % v predproduktívnom veku, 
71,2 % v produktívnom veku a 11,6 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 662  obyvateľov, z toho  328  mužov a 334  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

662 328  334 50,5 421 223 198 63,6 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 421 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 223 mužov a 198 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 63,6 %. 
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Obec: Radatice 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 643 777 650 597 759 981 760 760 749 743 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 mal demografický vývoj obyvateľstva 
stúpajúcu tendenciu až do roku 1890. Do roku 1910 počet obyvateľov klesal až do roku 
1930. Od roku 1930 počet obyvateľov prudko narastal až do roku 1970. Po tomto roku 
zaznamenávame klesajúcu tendenciu až do roku 2001. Od tohto roku je počet obyvateľov 
pomerne ustálený. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

743 365 378 112 273 257 32 69 15,1 71,3 13,6 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Radatice 743 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  365 mužov a 378 žien, z toho 15,1 % v predproduktívnom veku, 
71,3 % v produktívnom veku a 13,6 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 739 obyvateľov, z toho  369  mužov a 370 žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

739 369 370 50,1 350 186 164 47,4 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 350 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 186 mužov a 164 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 47,4 %. 
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Obec: Rokycany 
 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 307 227 288 336 423 568 605 733 919 934 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj 
obyvateľstva v obci Rokycany klesajúcu a potom neustále stúpajúcu tendenciu.  
 
 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

934 447 487 308 284 301 14 27 33,0 62,6 4,4 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Rokycany 934 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  447 mužov a 487 žien, z toho 33 % v predproduktívnom veku, 
62,6 % v produktívnom veku a 4,4 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 977 obyvateľov, z toho  391  mužov a 586 žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

977 391 586 60,0 258 103 155 26,4 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 258 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 103 mužov a 155 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 26,4%. 
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Obec: Sedlice 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 670 637 624 692 816 1 529 1 053 1032 1027 1048 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu a potom neustále stúpajúcu tendenciu až do roku 1970, kedy 
počet obyvateľov prudko vzrástol. Od tohto roku  počet obyvateľov klesal až do roku 1991. 
Od tohto roku je počet obyvateľov pomerne ustálený. 
 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

1048 518 530 183 376 349 51 89 17,5 69,2 13,3 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Sedlice 1048 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  518 mužov a 530 žien, z toho 17,5 % v predproduktívnom veku, 
69,2 % v produktívnom veku a 13,3 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 1010  obyvateľov, z toho  502  mužov a 508  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

1010 502 508 50,3 586 313 273 58,0 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 586 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 313 mužov a 273 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 58 %. 
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Obec: Suchá Dolina            
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 670 637 624 692 331 0* 254 202 192 193 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
 
Poznámka:  *Obec od roku 1965 do roku 1990 bola súčasťou obce Sedlice 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva mierne klesajúcu tendenciu. V roku 1930 počet obyvateľov mierne stúpol. 
Od tohto roku neustále prudko klesal. Obec od roku 1965 do roku 1990 bola súčasťou 
obce Sedlice. V roku 2001 zaznamenávame mierny pokles počtu obyvateľov. Od tohto 
roku je počet obyvateľov pomerne ustálený. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

193 92 101 23 66 63 15 26 12,0 66,8 21,2 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Suchá Dolina 193 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  92 mužov a 101 žien, z toho 12 % v predproduktívnom veku, 66,8 
% v produktívnom veku a 21,2 % v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 191  obyvateľov, z toho  95  mužov a 96  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

191 95 96 50,3 114 62 52 59,7 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 114 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 62 mužov a 52 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 59,7 %. 
 



 
 
 

 36 

Obec: Víťaz 
 

Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 807 767 747 852 1011 1458 1686 1854 1994 2000 

                                                                                      Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 mal demografický vývoj 
obyvateľstva mierne klesajúcu tendenciu. Od roku 1930 počet obyvateľov neustále stúpal.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

2000 988 1012 424 676 675 101 124 21,2 67,6 11,2 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Víťaz 2000 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  988 mužov a 1012 žien, z toho 21,2 % v predproduktívnom veku, 
67,6 % v produktívnom veku a 11,2% v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 2005  obyvateľov, z toho  991  mužov a 1014  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

2005 991 1014 50,6 1229 625 604 61,3 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 1229 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 625 mužov a 604 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
z trvale bývajúcich obyvateľov je 61,3 %. 
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Obec: Žipov 
 
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva:                                        
rok 1869 1890 1910 1930 1948 1970 1991 2001 2010 2011 
počet  
obyvateľov 341 306 328 383 392 492 281 256 270 281 

                                                                                     Zdroj: Katalógové listy SAŽP a Štatistický úrad Slovenskej republiky 
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj 
obyvateľstva klesajúcu a potom až do roku 1970 neustále stúpajúcu tendenciu. V roku 
1991 bol zaznamenaný výrazný pokles počtu obyvateľov až do roku 2001. Od tohto roku 
je počet obyvateľov pomerne ustálený.  
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku: 

              Trvale bývajúce obyvateľstvo 
                            vo veku 

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo 
veku 

% spolu muži 
 

ženy 
 0 - 14 muži 

15 - 64 
ženy 

15 - 64 
muži 
65+ 

ženy 
65+ 

pred 
produktívnom 

v  
produktívnom 

po  
produktívnom 

281 144 137 55 110 83 8 25 19,6 68,7 11,7 
                               Zdroj: Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Štatistický úrad Slovenskej republiky  
 
Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Žipov 281 trvale 
bývajúcich obyvateľov,  144 mužov a 137 žien, z toho 19,6 % v predproduktívnom veku, 
68,7 % v produktívnom veku a 11,7% v poproduktívnom veku. 
V súčasnosti v obci žije 284  obyvateľov, z toho  149  mužov a 135  žien. 
 
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:  

 Trvale bývajúce 
obyvateľstvo Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 

spolu muži ženy 

 
podiel žien z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % spolu muži ženy 

podiel 
ekonomicky 
aktívnych 
obyvateľov 
z trvale 
bývajúcich 
obyvateľov % 

284 149 135 47,5 122 70 52 43,0 
 
Podľa údajov poskytnutých obecným úradom bolo v obci 122 ekonomicky aktívnych 
obyvateľov, z toho 70 mužov a 52 žien. Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov z trvale 
bývajúcich obyvateľov je 43 %. 
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Predpokladaný nárast počtu obyvateľov 
 

Obec 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 
 
Pri prognóze vývoja počtu obyvateľov sa vychádza z doterajšieho celkového pohybu 
obyvateľstva a využitím exponenciálnej funkcie, ktorá vychádza z teoretických úvah 
o stabilnej populácii.  
Na vývoj obyvateľstva budú mať v budúcnosti aj tieto predpoklady: 
• predpoklady ekonomickej stability, 
• zvyšovanie ekonomickej gravitácie centra kraja,  
• výhodná poloha pre bývanie vo vzťahu dostupnosti vyšších služieb,   
• dostupná oblasť pre rekreáciu,  
• ľahký prístup k hlavným dopravným tepnám. 
Pri zohľadnení uvedených predpokladov a prognóze vývoja počtu obyvateľov je potrebné 
k tomuto uvažovať s nárastom plôch pre bývanie a pre umiestnenie adekvátnej občianskej 
vybavenosti a ďalších funkčných plôch súvisiacich s rozvojom obcí,  pričom je potrebné 
zohľadniť dostupnosť vybavenosti v meste Prešov. 
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4.  Občianska vybavenosť, sociálna, kultúrna a športová infraštruktúra obcí 
mikroregiónu 
 
Obec: Bajerov 
 
Školstvo 
Obec Bajerov má jednotriednú materskú škola, ktorá má kapacitu pre 25 deti, a teraz ju 
navštevuje 20 deti. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni.  
Na území obce sa nachádza plne organizovaná základná škola pre 1. až 9. ročník, ktorú 
v tomto školskom roku navštevuje 180 žiakov. Túto školu navštevujú aj školopovinné deti 
z blízkych obci. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. V súčasnosti je 
projekčne pripravená výstavba telocvične na školskom pozemku, rekonštrukcia školskej 
jedálne a výstavba materskej školy.  
 
Kultúra a osveta 
Na kultúrnospoločenskom živote obce sa okrem pracovníkov obecného úradu podieľa tiež 
ženský a mužský spevácky súbor Pukavica, ktorý nacvičuje v priestoroch kultúrneho 
domu. Sporadicky je miestnymi ochotníkmi v obci naštudované divadelné predstavenie. 
V obci sa pravidelne konajú Bajerovské - orolské slávnosti. Obec vedie kroniku obce.  
Na území obce pôsobí rímskokatolícka farnosť s farou v obci, v ktorej pôsobnosti sú aj 
obce Brežany, Kvačany, Rokycany a Žipov a kostolom sv. Michala v centrálnej časti obce 
so 105-imi miestami na sedenie.  
Zhromažďovacie priestory pre väčšie verejné zhromaždenia občanov má obec Bajerov 
v súčasnosti vytvorené v sále kultúrneho domu a na futbalovom ihrisku. Malé 
priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má v juhozápadnej časti futbalové ihrisko. Pre šport dospelých sú využívané aj 
plochy južne od školského areálu pre tenis s večerným osvetlením, ktoré sa v zime 
využívajú pre zriadenie ľadovej plochy klziska. Hádzanárske ihrisko je na pozemku 
základnej školy. Deťmi sú využívané plochy na záhrade materskej školy. 
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove. Na území obce nie je 
zriadená lekáreň. Najbližšia je v Sedliciach.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec Bajerov nemá zriadený klub dôchodcov. V oblasti sociálnej starostlivosti pre 
dôchodcov je poskytované stravovanie. 
 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádzajú dve maloobchodné predajne. Jedna predajňa zmiešaného 
tovaru o celkovej predajnej ploche cca 20 m2  je v budove Jednoty, v centrálnej časti obce 
a druha predajňa zmiešaného tovaru s rovnakou plochou sa nachádza oproti na území 
rodinného domu. 
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V obci je jedno 
pohostinstvo „Pod vŕbou“ s odbytovou plochou cca 80 m2 v budove Jednoty, v strede 
obce. Toto zariadenie neposkytuje verejné stravovanie.  
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Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby na území obce sa v súčasnosti neposkytujú.  
 
Nevýrobné služby 
Na území obce sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú 
zabezpečované na jednom cintoríne vo východnej zastavanej časti obce s výmerou cca 1 
200  m2. Obec nemá zriadený dom smútku – nádeje. Na území obce sa nenachádza iný 
cintorín.   
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa výrobné a opravárenské služby nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Vo verejnej správe na obecnom úrade pracujú dvaja pracovníci, ktorí zabezpečujú činnosť 
obecnej správy. Obec nemá zriadenú sobášnu sieň, tá je zriadená v Bzenove. Na území 
obce je pošta v samostatnej budove s výmerou 100 m2 odbytovej plochy. Spoločná 
úradovňa stavebného úradu pre obec Bajerov je v meste Prešov. V obci nie je zriadená 
úradovňa polície. Táto sa nachádza v Prešove. Obec má požiarnu zbrojnicu, ktorá sa 
nachádza na vhodnom mieste v budove kultúrneho domu a je v dobrom 
stavebnotechnickom stave, s dostatočne dobrým stavom protipožiarnej techniky. Obec 
má zriadený 31 členný dobrovoľný hasičský zbor.  
 
 
Obec: Brežany 
 
Školstvo 
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. Školopovinné deti 
navštevujú základnú školu v obci Bajerov.  
 
Kultúra a osveta 
Obec má samostatný kultúrny dom. V ňom sa nachádza spoločenská miestnosť o výmere 
cca 300 m2 a knižnica. Na území obce sa nachádza drevený gréckokatolícky chrám 
svätého Lukáša Evanjelistu z roku 1727, ktorý je jediný v okrese Prešov a tiež jediný v 
celej Šarišskej vrchovine. Na Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky.  
 
Telovýchova a šport 
V obci sa nachádza futbalové ihrisko, kde pôsobí futbalový klub. V budove obecného 
úradu je zriadená posilňovňa. Iné športové plochy sa na území obce nenachádzajú. 
 
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove. Na území obce nie je 
zriadená lekáreň. Najbližšia je v Sedliciach.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje opatrovateľskú službu.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nenachádza žiadna predajňa potravín.  
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Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania ani pohostinstvo.  
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.  
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne s výmerou cca 1 200 m2. Obec nemá vybudovaný dom nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci výrobné a opravárenské služby poskytuje len jeden súkromný podnikateľ 
s prevádzkou autoservisu. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad.  Obec má zriadenú sobášnu 
sieň, matričný úrad sa nachádza v Bzenove. Na území obce nie je pošta, tá sa nachádza 
v obci Bajerov. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste  Prešov. 
Obec má hasičskú zbrojnicu v samostatnej budove. Obec má zriadený 25 členný 
dobrovoľný hasičský zbor.  
 
 
Obec: Bzenov 
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza jednotriedna materská škola, ktorá má kapacitu pre 25 deti, 
a teraz ju navštevuje 20 deti. Materská škola sa nachádza v budove obecného úradu a  
navštevujú ju aj deti z obce Janov, ale aj z Prešova. Stravovanie deti je zabezpečené 
v školskej jedálni materskej školy.  
V obci sa nachádza plne organizovaná deväťtriedna základná škola pre 1. až 9. ročník, 
ktorú v tomto školskom roku navštevuje 72 žiakov. Má telocvičňu, dielne, kuchyňu a 
jedáleň. Túto školu navštevujú aj školopovinné deti z blízkych obci. Pri základnej škole je 
zriadená školská družina. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni.  
Iné druhy školských zariadení sa na území obce nenachádzajú. Študenti stredných škôl 
tieto navštevujú v sídle kraja alebo v iných mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
Na území obce sa nachádza kultúrny dom s viacúčelovou sálou o výmere cca 95 m2 s 80-
imi miestami na sedenie a javiskom s plochou cca 36 m2. Klubová činnosť je rozvíjaná 
v klube s plochou cca 60 m2, vrátane dôchodcov.  Súčasťou kultúrneho domu je knižnica 
s knižným fondom cca 500 kníh.  
Obec od roku 1945 vedie kroniku obce. Na kultúrnospoločenskom živote obce sa okrem 
pracovníkov obecného úradu podieľa tiež ženský spevácky súbor Bzenovčanka, ktorý 
nacvičuje v priestoroch knižnice. Sporadicky je miestnymi ochotníkmi v obci naštudované 
divadelné predstavenie. V lete sa v obci konajú Bzenovské dedinské slávnosti.  
Na území obce pôsobí rímskokatolícka farnosť s farou v obci Radatice a kostolom sv. 
Ondreja apoštola v centrálnej časti obce s kapacitou 200 sedadiel. Zhromažďovacie 
priestory pre väčšie verejné zhromaždenia občanov má obec Bzenov v súčasnosti 
vytvorené v sále kultúrneho domu. Malé priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred 
kostolom.  
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Telovýchova a šport 
Pre šport sú v obci využívané priestory školskej telocvične pre basketbal a jeden tenisový 
kurt. Deťmi sú využívané aj plochy na záhrade materskej školy  a v areály základnej 
školy.  
V obci pôsobí obecný športový klub stolného tenisu. Obec každoročne organizuje 
vianočný turnaj v stolnom tenise. 
 
Zdravotníctvo 
V obci je zriadené zdravotné stredisko v samostatnej budove. Tu sú v súčasnosti 
vytvorené lekárske pracoviská praktického lekára pre dospelých, praktického lekára pre 
deti a dorast. V budove obecného úradu sa nachádzajú dve stomatologické ambulancie 
a dentálna hygiena.  Lekárske služby sú poskytované aj pre občanov susedných 
siedmych obci tohto regiónu. Na území obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia je 
v Prešove.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec Bzenov má zriadený klub dôchodcov.  V oblasti sociálnej starostlivosti, v rámci 
projektu „Sociálna inklúzia“ obec pomáha všetkým seniorom a rómskym spoluobčanom, 
pri riešení ich sociálnych potrieb.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádzajú 4 maloobchodné predajne. Najväčšia predajňa potravín a 
zmiešaného tovaru COOP Jednota o výmere cca 300 m2, ktorá sa nachádza v centrálnej 
časti obce, druha predajňa potravín o výmere cca 30 m2 a predajňa drogérie a textilu 
o výmere cca 60 m2 v budove obecného úradu. Ďalšou je predajňa železiarskeho tovaru 
a predaj kvetov. 
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V obci je jedno 
pohostinstvo v strede obce, v budove Jednoty. Toto zariadenie neposkytuje verejné 
stravovanie.  
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby na území obce sa v súčasnosti poskytujú v budove základnej školy, 
kde je 20 lôžok. Ubytovacie služby sú na úrovni turistickej ubytovne. V juhozápadnej časti 
obce v  údolí Hlbokého potoka je rekreačné miesto, kde sa nachádzajú súkromné chaty 
a objekty pôvodnej zástavby pre rekreáciu -  cca 10 objektov.  
Nevýrobné služby 
Na území obce sú v súčasnosti zabezpečované nevýrobné služby jedným kaderníctvom 
Oáza, v budove kultúrneho domu.  
Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na jednom cintoríne v západnej zastavanej 
časti obce s výmerou pozemku cca 3 800 m2 a existujúcom dome smútku - nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci služby výrobného charakteru poskytuje firma KOVO – Grejták - kovovýroba na 
pôvodnom hospodárskom dvore v areáli výroby a skladov,  jedna prevádzka Pneuservis a 
firma Horti s.r.o., výroba a spracovanie kapusty. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad.  Obec má zriadenú sobášnu 
sieň, ktorá slúži všetkým obciam v matričnom obvode. V budove obecného úradu je pošta 
s výmerou 50 m2 odbytovej plochy. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec 
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Bzenov je v meste Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza 
v Prešove. Obec má požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nachádza v dvore obecného úradu. 
Obec má zriadený 30 členný dobrovoľný hasičský zbor.  
 
 
Obec: Janov 
 
Školstvo 
Na území obce, v budove obecného úradu sa nachádza materská škola, ktorú 
v súčasnosti navštevuje cca 10 detí. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni 
materskej školy. Obec nemá základnú školu. Školopovinné deti základnú školu navštevujú 
v susedných obciach Bzenov, Radatice resp. v meste Prešov. 
Iné druhy školských zariadení sa na území obce nenachádzajú. Študenti stredných škôl 
tieto navštevujú v sídle kraja alebo v iných mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
V obci sa nachádza kultúrny dom. V spoločnej budove obecného úradu sa nachádza 
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 130 m2  s kapacitou cca 100 miest. Obec nemá 
zriadený klub dôchodcov. Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol sv. 
Michala s kapacitou cca 100 miest a evanjelická modlitebňa s kapacitou cca 100 miest. 
V obci je Galéria Pavla Šarišského, kde sa konali sympózia.   
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko TJ Sokol o výmere cca 6000 m2 so šatňami a sociálnym 
vybavením. Pre šport dospelých sú využívané aj plochy volejbalového ihriska o výmere 
cca 500 m2 a multifunkčné ihrisko s umelou trávou o výmere cca 650 m2. V juhozápadnej 
časti obce sa nachádza lyžiarsky vlek v dĺžke cca 450 m.  
 
Zdravotníctvo 
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.  
Zdravotné služby sú poskytované v obci Bzenov a v okresnom meste Prešov. Na území 
obce nie je lekáreň. Najbližšia je v Prešove. V tomto okresnom meste je zriadená aj 
Stanica rýchlej zdravotníckej pomoci. 
 
Sociálna starostlivosť 
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje opatrovateľskú službu.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru o výmere cca 
70 m2.  
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania ani pohostinstvo. Obec 
má stavebné povolenie na výstavbu Obecného spoločenského centra, ktoré bude 
situované pri lyžiarskom vleku, s predpokladanou kapacitou stravovania cca 50 stoličiek. 
 
Ubytovacie služby 
V obci sa v súčasnosti ubytovacie zariadenia nenachádzajú. Obec má stavebné povolenie 
na výstavbu Obecného spoločenského centra, ktoré bude situované pri lyžiarskom vleku, 
s predpokladanou kapacitou cca 20 lôžok a stravovanie cca 50 miest. 
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Nevýrobné služby 
V obci sa nachádza jedna prevádzka kaderníctva.  
Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na jednom cintoríne s výmerou cca 4 000 m2. 
V obci sa nachádzajú ešte dve nevyužívané cintoríny o rozlohe cca 2 000 m2.  Obec 
nemá vybudovaný dom nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
Na území obce,  v areály bývalého hospodárskeho dvora sa nachádza drevárska výroba 
– BAREZIO. Iné výrobné a opravárenské služby sa v obci nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň, matričný úrad sa nachádza v Bzenove. Na území obce nie je pošta, tá sa nachádza 
v obci Bzenov. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste  Prešov. 
Obec nemá hasičskú zbrojnicu Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a 
záchranárskym zborom v okresnom meste Prešov. 
 
 
Obec: Klenov 
 
Školstvo 
Na území obce sa nenachádza materská ani základná škola. Miestne školopovinné deti 
navštevujú základnú školy v blízkych Sedliciach. 
 
Kultúra a osveta  
Na území obce sa nachádza kultúrny dom o výmere cca 113 m2 s viacúčelovou sálou 
so 70-imi stoličkami a javiskom o výmere cca 52 m2. V budove obecného úradu je  
knižnica s knižným fondom cca 2 500 kníh.  
Obec Klenov od roku 1945 vedie kroniku obce. Na kultúrnospoločenskom živote obce sa 
okrem pracovníkov obecného úradu podieľa tiež ženský spevokol Klenovčanka.  
Na území obce pôsobí gréckokatolícka farnosť s farou v obci, ktorej pôsobnosť je aj pre 
obec Brežany, Kvačany a kostolom Ochrany Presvätej Bohorodičky v centrálnej časti 
obce s 80-imi miestami na sedenie.  
V obci Klenov sú v súčasnosti vytvorené vhodné zhromažďovacie  priestory pre väčšie 
verejné zhromaždenia občanov v kultúrnom dome a na futbalovom ihrisku. Malé 
priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred kostolom.  
 
 
Telovýchova a šport 
V juhovýchodnej časti obce sa nachádza futbalové ihrisko o výmere cca 8 000 m2. 
V kultúrnom dome sú priestory pre stolný tenis. Pre šport sú využívané aj upravené voľné 
plochy v strede obce o výmere cca 330 m2 v lete pre tenis a v zime ako klzisko aj pre 
hokej. 
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkych Sedliciach. Na území obce nie je 
zriadená lekáreň. Najbližšia je v obci Sedlice.  
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Sociálna starostlivosť 
Obec Klenov nemá zriadený klub dôchodcov a ani dôchodcom nie je poskytované 
stravovanie. Na poli sociálnej starostlivosti pre dôchodcov obce nepôsobí žiadna externá 
pracovníčka.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna širokosortimentná predajňa COOP Jednota o celkovej 
predajnej ploche cca 60 m2 .  
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania.  
V obci je jedno pohostinstvo s odbytovou plochou cca 30 m2, ktoré neposkytuje 
stravovacie služby.  
 
Ubytovacie služby 
V obci Klenov sa ubytovacie služby v súčasnosti poskytujú v Penzióne Zuzanka 
s kapacitou cca 20 lôžok, ubytovanie na súkromí s kapacitou cca 6 lôžok a v objekte 
doškoľovacieho strediska s kapacitou cca 65 lôžok. 
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne s výmerou cca 10 200 m2. Obec nemá vybudovaný dom smútku - 
nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci pôsobí jedna prevádzka stolárstva - DEALWOOD. Iné výrobné a opravárenské 
služby sa v obci nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň ani matriku. Na území obce je kompletná pošta v budove obecného úradu. Spoločná 
úradovňa stavebného úradu pre obec Klenov je v meste Prešov. V obci nie je zriadená 
úradovňa polície. Táto sa nachádza v  Prešove. Obec má hasičskú zbrojnicu, ktorá sa 
nachádza v strede obce na vhodnom mieste v samostatnej budove a s dostatočne 
dobrým stavom hasiacej techniky. Obec má zriadený 18 členný dobrovoľný hasičský zbor 
a cvičisko na futbalovom ihrisku. 
 
 
Obec: Kvačany 
 
Školstvo 
Na území obce sa nenachádza materská ani základná škola. Miestne školopovinné deti 
navštevujú základné školy v blízkom Bajerove. Študenti stredných škôl tieto navštevujú 
v krajskom sídle, respektíve v iných mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
Na území obce sa nachádza kultúrny dom. Súčasťou kultúrneho domu je knižnica 
o výmere cca 16 m2 s knižným fondom cca 1 600 kníh,  klubová miestnosť o výmere cca 
40 m2, šatne, fitnes, kuchyňa a sociálne zariadenia. Obec Kvačany od roku 1945 vedie 
kroniku obce. V obci pôsobí obecný súbor, ktorý sa podieľa na obnove ľudových tradícii a 
folklóru.  
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Na území obce pôsobí gréckokatolícka farnosť s farou v Klenove a kostolom sv. Michala 
v centrálnej časti obce so 60-imi miestami na sedenie. V obci Kvačany sú v súčasnosti 
vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory pre väčšie verejné zhromaždenia občanov 
na amfiteátri. Malé priestranstvo je v kultúrnom dome a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
V obci je v súčasnosti vo výstavbe multifunkčné ihrisko. 
Pre šport sú využívané len priestory kultúrneho domu pre stolný tenis a detské ihrisko pri 
amfiteátri.  
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove a v Prešove. Na území obce 
nie je zriadená lekáreň, najbližšia je v Prešove.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec Kvačany nemá zriadený klub dôchodcov a ani dôchodcom nie je poskytované 
stravovanie. Na poli sociálnej starostlivosti pre dôchodcov obce nepôsobí žiadna externá 
pracovníčka. Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa na území obce nenachádza.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru Koloniál o 
celkovej predajnej ploche cca 20 m2 .  
 
Verejné stravovanie 
V obci nie je žiadne zariadenie verejného stravovania.  
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby na území obce sa v súčasnosti neposkytujú. 
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne v juhozápadnej zastavanej časti obce s výmerou cca 4 900 m2.  Obec 
nemá vybudovaný dom nádeje. 
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa výrobné a opravárenské služby nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň. Tá sa nachádza v obci Bzenov, kde je aj matrika. Na území obce nie je pošta. Pošta 
sa nachádza v Bajerove. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Kvačany je 
v meste Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom 
Prešove. Obec má požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nachádza v strede obce na vhodnom 
mieste v budove obecného úradu a je v dobrom stavebnotechnickom stave a s vežovou 
sušiarňou hadíc a dostatočne dobrým stavom protipožiarnej techniky pozostávajúceho 
z hasičskej striekačky PP 12. Obec má zriadený 20 členný dobrovoľný hasičský zbor. 
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Obec: Ľubovec 
 
Školstvo 
Na území obce sa v jednej budove nachádza jednotriedna materská škola, ktorú 
navštevuje 17 deti a  základná škola pre 1. až 4. ročník, ktorú v tomto školskom roku 
navštevuje 11 žiakov. Škola má zriadené centrum voľného času, posilňovňa, knižnica. 
Budova materskej školy sa nachádza na pozemku, na ktorom je detské ihrisko a  
multifunkčné ihrisko. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. Školopovinné 
deti vyšších ročníkov navštevujú základné školy v Sedliciach, Radaticiach, Bzenove, ale 
aj v Prešove. Študenti stredných škôl tieto navštevujú v sídle okresu respektíve v iných 
mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
V budove obecného úradu sa nachádza kultúrna miestnosť o výmere cca 200 m2,  s 
kapacitou cca 100 stoličiek, javiskom o rozmere cca 30 m2,  knižnicou s knižným fondom 
cca 2 600 kníh. V obci je zriadený Klub dôchodcov. Obec si vedie kroniku obce. Na 
kultúrnospoločenskom živote obce sa okrem pracovníkov obecného úradu podieľa tiež 
cirkevný spevokol, spevácka skupina Klubu dôchodcov. 
Na území obce pôsobí gréckokatolícka farnosť s farou v obci, ktorej pôsobnosť je aj pre 
obec Janov a kostolom Narodenia Panny Márie v Ľubovci s 80-imi miestami na sedenie 
a s cca 70-imi miestami na státie a kostolom Ochrany Panny Márie v Ruských Pekľanoch 
so 60-timi miestami na sedenie a s cca 80-timi miestami na státie. Na území obce je tiež 
gréckokatolícka modlitebňa pri fare s 30-imi miestami na sedenie a s 20-timi miestami na 
státie. Občania v Ľubovci slávia každoročne deň 8. septembra a občania z Ruských 
Peklian prvú októbrovú nedeľu v roku na počesť svojim patróniek.  
V obci Ľubovec sú vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory v sále kultúrneho domu a 
pre väčšie verejné zhromaždenia občanov na futbalovom ihrisku. Malé priestranstvo je 
pred kultúrnym domom a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko v juhozápadnej časti obce a multifunkčné ihrisko o výmere cca 
800 m2. Pre šport sú využívané aj plochy v areály základnej školy a plochy na školskom 
dvore materskej školy.  
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove a  Sedliciach. Na území 
obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia je v Sedliciach.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec má zriadený klub dôchodcov, ale nezabezpečuje opatrovateľskú službu. 
Dôchodcom je poskytované stravovanie individuálnou donáškou zo školskej jedálne.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru o celkovej 
predajnej ploche cca 45 m2 . 
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V obci je jedno 
pohostinstvo s odbytovou plochou cca 60 m2, ktoré neposkytuje stravovacie služby.  
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Ubytovacie služby 
Na území obce sa ubytovacie služby neposkytujú. 
 
Nevýrobné služby 
V Ruských Pekľanoch sa nachádza stredisko pre športovú a služobnú kynológiu. V obci 
Ľubovec je zriadený hotel pre psov. Iné nevýrobné služby sa v obci nenachádzajú. 
Pohrebné služby v obci Ľubovec sú zabezpečované na novom cintoríne s výmerou cca 
4000 m2 a v časti Ruské Pekľany  s výmerou cca 2 000 m2. Obec má zriadený dom 
smútku – nádeje, ktorý sa nachádza pri novom cintoríne v Ľubovci. 
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci  služby výrobného charakteru poskytuje jedná prevádzka Stolárstvo od A – Z.  
V obci na hospodárskom dvore sa nachádza jedna autoopravovňa prevádzkovaná firmou 
SHR Ing. Juraj Petranský, Ľubovec.  
V obci Ľubovec, na území hospodárskeho dvora sa nachádza súkromná dielňa stolárskej 
výroby. Firma Pillban dry Board Ruské Pekľany, vyrába predovšetkým nábytok 
a doplnkový sortiment na lokalite južne od kaštieľa. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň. Matrika pre občanov obce je v Sedliciach.  Na území obce nie je pošta. Pošta sa 
nachádza v Bzenove. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Ľubovec je v meste 
Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom Prešove. 
Obec má požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nachádza v strede obce na vhodnom mieste a je 
v dobrom stavebnotechnickom stave a s dostatočne dobrým stavom hasičskej techniky. 
Obec má zriadený 53 členný dobrovoľný hasičský zbor. 
 
Obec: Miklušovce 
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza jednotriedna materská škola, ktorá má kapacitu pre 25 deti, 
a teraz ju navštevuje do 15 deti. Budova materskej školy sa nachádza na vlastnom 
pozemku, na ktorom je detské ihrisko. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. 
Na území obce sa nenachádza základná škola ani iné druhy školských zariadení. Miestne 
školopovinné deti navštevujú základnú školu v blízkych Sedliciach, ktoré sú vzdialené asi 
4 km.  
 
Kultúra a osveta 
Na území obce sa nachádza kultúrny dom s viacúčelovou sálou, o výmere cca 170 m2 
s cca  150 stoličkami. Súčasťou kultúrneho domu je obecná knižnica s knižným fondom 
cca 500 kníh. V budove obecného úradu je zriadená stála expozícia ľudovej kultúry.  
Na kultúrnospoločenskom živote obce sa okrem pracovníkov obecného úradu podieľa 
klub mladých, OZ SAPIO a Bábkové divadlo „ Badros“, ktoré malo viaceré vystúpenia aj 
mimo obec. OZ SAPIO organizuje celoročne rôzne aktivity pre deti. V obci sa každoročne 
organizuje Deň tradícií s ukážkami remeselnej výroby a ochutnávkou domácich špecialít. 
Pre deti sa každoročne organizuje letný tábor.  
Na území obce pôsobí gréckokatolícka farnosť s farou v obci, ktorá má pôsobnosť aj pre 
obec Suchá Dolina a kostolom Narodenia Presvätej Bohorodičky v centrálnej časti obce s 
80-imi miestami na sedenie a s cca 60-imi miestami na státie. V obci sa pravidelne 
každoročne slávi deň ôsmeho septembra na sviatok narodenia Panny Márie.  
V obci Miklušovce sú vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory pre väčšie verejné 
zhromaždenia občanov v priestoroch kultúrneho domu a na futbalovom ihrisku. Malé 
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priestranstvo je pred kultúrnym domom, pred kostolom a exteriérová galéria v strede 
obce. 
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko so šatňami, kde pôsobí miestna telovýchovná jednota. Pre 
šport sú využívané aj priestory kultúrneho domu pre stolný tenis a deťmi sú využívané 
plochy na záhrade materskej školy, na detskom ihrisku vo východnej časti zastavaného 
územia a na ploche exteriérovej galérie. Na dolnom konci obce sa nachádza ešte jedno 
detské ihrisko. 
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkych Sedliciach. Na území obce nie je 
zriadená lekáreň. Najbližšia je v Sedliciach.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje opatrovateľskú službu.  
Stravu dôchodcom a imobilným občanom zabezpečuje obec donáškou do domu zo 
školskej jedálne v materskej škole. 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru o celkovej 
predajnej ploche cca 60 m2  v budove Jednoty a jedna súkromná predajňa potravín. 
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V obci je jedno 
pohostinstvo s odbytovou plochou cca 60 m2 v budove Jednoty a malý bar BARMIK, ktoré 
neposkytujú stravovacie služby. 
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby na území obce sa v súčasnosti neposkytujú. 
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne v severovýchodnej zastavanej časti obce s výmerou cca 6 000 m2.  
Obec nemá zriadený dom smútku – nádeje.   
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa nachádza jedná výrobná prevádzka – stolárstvo, ktorá je umiestnená na  
hospodárskom dvore.  
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň. Táto sa nachádza v obci Sedlice, kde je aj matrika. Na území obce nie je pošta. 
Pošta sa nachádza v obci Klenov. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec 
Miklušovce je v meste Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza 
v blízkom Prešove. Obec má požiarnu zbrojnicu, ktorá sa nachádza na vhodnom mieste 
v budove kultúrneho domu a je v dobrom stavebnotechnickom stave a s dostatočne 
dobrým stavom protipožiarnej techniky, ktorá pozostáva z hasičského auta zn. Avia so 
striekačkou. Obec má zriadený 52 členný dobrovoľný hasičský zbor a pre nácvik využíva 
miestne futbalové ihrisko. 
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Obec: Ovčie 
 
Školstvo 
Na území obce sa v jednej budove nachádza jednotriedna materská škola, ktorú 
navštevuje 20 deti a  základná škola pre 1. až 4. ročník, ktorú v tomto školskom roku 
navštevuje 22 žiakov. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. Školopovinné 
deti vyšších ročníkov navštevujú základnú školu v obci Hrabkov. Študenti stredných škôl 
tieto navštevujú v sídle okresu respektíve v iných mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
Obec má kultúrny dom, ktorý sa nachádza v budove obecného úradu. Spoločenská 
miestnosť má rozlohu cca 200 m2  s kapacitou cca 150 miest. V obci pôsobí Zväz telesne 
postihnutých, ktorý má v súčasnosti cca 100 členov. Obec nemá zriadený klub 
dôchodcov. Na území obce sa nachádza Rímsko-katolícky kostol sv. Barbory s kapacitou 
cca 400 miest.  
V obci Ovčie sú vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory v sále kultúrneho domu a 
pre väčšie verejné zhromaždenia občanov na futbalovom ihrisku. Malé priestranstvo je 
pred kultúrnym domom a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko o výmere cca 8 400 m2, so šatňami a sociálnym vybavením, 
kde pôsobí miestny futbalový klub „Družstevník Ovčie“. V areály základnej školy je 
vybudovaná ľadová, hokejová plocha. V obci pôsobí hokejový a turistický klub. Pre šport 
je využívaná aj plocha multifunkčného ihriska o výmere cca 500 m2. 
 
Zdravotníctvo 
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie. Zdravotné služby sú poskytované v obci 
Široké a Chminianska Nová Ves. Na území obce nie je lekáreň. Najbližšia je 
v obci Široké. Stanica rýchlej zdravotníckej pomoci je v obci Široké. 
 
Sociálna starostlivosť 
Obec nemá zriadený klub dôchodcov. V oblasti sociálnej starostlivosti o dôchodcov 
pôsobia v obci dve externé pracovníčky, ktoré zabezpečujú opatrovateľskú službu. Obec 
v spolupráci s PD zabezpečuje donášku stravy dôchodcom. Obec pre dôchodcov 
organizuje rôzne kultúrne a spoločenské akcie. 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza predajňa potravín COOP Jednota o výmere cca 80 m2 
a súkromná predajňa zmiešaného tovaru FRESH o výmere cca 22 m2. 
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V obci je jedno 
pohostinstvo, ktoré neposkytuje stravovacie služby. 
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby v obci poskytuje súkromný penzión s kapacitou cca 10-12 lôžok. Iné 
ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.  
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne s výmerou cca 2 000 m2. V obci sa nachádza ešte jeden, starý cintorín 
o rozlohe cca 2 000 m2.  Obec má zriadený dom smútku – nádeje v priestoroch kostola. 
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Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa výrobné a opravárenské služby nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad.  Obec nemá zriadenú 
sobášnu sieň, matričný úrad sa nachádza v obci Široké. Na území obce nie je pošta, tá sa 
nachádza v obci Víťaz. Úradovňa polície sa nachádza v obci Chminianska Nová Ves.  
Obec má hasičskú zbrojnicu s plným vyhovujúcim vybavením protipožiarnej techniky. 
Obec má zriadený 80 členný dobrovoľný hasičský zbor. 
 
 
Obec: Radatice  
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza materská škola a cirkevná základná škola sv. Martina pre 1. 
až 9. ročník. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. Súčasťou školy je 
školská družina a telocvičňa.  
 
Kultúra a osveta 
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu, ktorý sídli v objekte 
Kaštieľa - Kúria z 19. storočia sa nachádza spoločenská miestnosť o rozlohe cca 175 m2  

s kapacitou cca 100 miest a knižnica. Na území obce sa nachádza Rímsko-katolícky 
kostol sv. Martina s kapacitou cca 100 miest a Rímsko-katolícky kostol sv. Imricha 
s kapacitou cca 100 miest. V obci sa nachádza Rímskokatolícka fara.  
 
V areály obecného úradu, ktorý patrí ku kúrii sa nachádza pamätník letcom z 2. sv. vojny. 
Areál slúži aj na organizovanie spoločenského diania v obci.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má oplotené futbalové ihrisko o výmere cca 6 500 m2  so šatňami a sociálnym 
vybavením, kde pôsobí miestna telovýchovná jednota futbalového klubu. V kaštieli sa 
nachádza posilňovňa. Pre šport detí sú využívané plochy detského ihriska pri materskej 
škole.  
  
Zdravotníctvo 
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie. Zdravotné služby sú poskytované v obci 
Bzenov a Sedlice. Na území obce nie je lekáreň. Najbližšia je v obci Sedlice. Stanica 
rýchlej zdravotníckej pomoci je v okresnom meste Prešov. 
 
Sociálna starostlivosť 
Obec nemá zriadený klub dôchodcov.  
Strava dôchodcom je zabezpečená zo školskej jedálne pri materskej škole. 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín COOP Jednota a jedna súkromná 
predajňa potravín a rozličného tovaru.  
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V  obci je jedno 
pohostinstvo, ktoré neposkytuje stravovacie služby. Pri futbalovom ihrisku a smerom na 
Kvašnú vodu sa nachádza Šport bar.  
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Ubytovacie služby 
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.  
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
dvoch cintorínoch o výmerou cca 11 500 m2. V obci sa nachádza ešte jeden, starý 
nevyužívaný cintorín.  Obec nemá vybudovaný dom nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa opravárenské služby nenachádzajú. V oblasti výrobných služieb sa súkromný 
sektor orientuje na drevospracujúcu výrobu, ktorý v obci zriadil gáter a pílu v bývalom 
areáli poľnohospodárskeho družstva. Za obcou sa nachádza prevádzka stolárstvo -výroba 
truhiel. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Ten sa nachádza v budove 
kaštieľa. Obec nemá zriadenú sobášnu sieň, matričný úrad sa nachádza v obci Bzenov. 
Na území obce nie je pošta, tá sa nachádza v obci Bzenov. Úradovňa polície sa 
nachádza v meste Prešov.  
Obec má hasičskú zbrojnicu s vyhovujúcim vybavením protipožiarnej techniky. Obec má 
zriadený dobrovoľný hasičský zbor. 
 
 
Obec: Rokycany 
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza jednotriedna  materská škola. Stravovanie deti je 
zabezpečené v školskej jedálni.  
Miestne školopovinné deti navštevujú základnú školu pre 1. až 9. ročník v blízkej obci 
Bajerov, ktorý je približne 2,5 km vzdialený od obce. Na území obce sa nachádza 
súkromná špeciálna škola, ktorú navštevujú školopovinné deti rómskeho etnika. 
 
Kultúra a osveta 
Na území obce sa nenachádza kultúrny dom. Viacúčelová sála s 50-mi stoličkami a 
malým javiskom o výmere cca 80 m2  je súčasťou budovy obecného úradu. Obec má 
zriadenú knižnicu o výmere cca 20 m2 s knižným fondom cca 400 kníh v samostatnej 
budove. Obec vedie kroniku obce. Na kultúrnospoločenskom živote obce sa podieľa 
ženský spevácky súbor. Na území obce pôsobí rímskokatolícka farnosť s farou v Bajerove 
a kostolom sv. Kataríny v západnej časti obce so 100 miestami na sedenie a farnosť 
evanjelická a.v., ktorá má faru v Prešove a kostolom vo východnej časti s cca 100  
miestami na sedenie. V severozápadnej časti obce sa nachádza kaplnka sv. Jána. V obci 
Rokycany sú v súčasnosti vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory pre väčšie verejné 
zhromaždenia občanov na futbalovom ihrisku. Malé priestranstva sú pred obecným 
úradom a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má v západnej časti obce futbalové ihrisko so šatňami, kde pôsobí miestna 
telovýchovná jednota futbalového klubu. Pre šport dospelých sú využívané aj plochy 
východne od obecného úradu pre tenis a na malom ihrisku pre nohejbal, volejbal a pre 
deti  plochy detského ihriska materskej školy.  
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Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove a v meste Prešov. Na území 
obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia je v Prešove.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec Rokycany nemá zriadený klub dôchodcov. Služby v oblasti sociálnej starostlivosti sa 
na území obce neposkytujú.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín COOP Jednota o celkovej predajnej 
ploche cca 30 m2  a  predajňa Potraviny - mix s výmerou cca 60 m2 .  
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V v strede obce je jedno 
pohostinstvo s odbytovou plochou cca 50 m2 v budove Jednoty, ktoré neposkytuje 
stravovacie služby.  
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.  
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
jednom cintoríne, v západnej zastavanej časti obce s výmerou cca 4 400 m2. Obec má 
vybudovaný dom nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci je teraz jedna autoopravovňa v rodinnom dome, v južnej časti obce. Na 
hospodárskom dvore má sídlo firma Benčev s autoklampiarskou opravovňou 
a lakovníctvom. 
 
Správa a riadenie 
Vo verejnej správe na obecnom úrade pracujú siedmi pracovníci, ktorí zabezpečujú 
činnosť obecných služieb a verejnej správy. Obec nemá zriadenú sobášnu sieň, tá je 
zriadená v obci Bzenov. Na území obce nie je pošta. Pošta sa nachádza v obci Bajerov. 
Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Rokycany je v meste Prešov. V obci nie 
je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom Prešove. Obec má požiarnu 
zbrojnicu, ktorá sa nachádza na vhodnom mieste v budove obecného úradu a je v dobrom 
stavebnotechnickom stave a s dostatočne dobrým stavom protipožiarnej techniky. Obec 
má zriadený dobrovoľný hasičský zbor, ktorý má v súčasnosti 82 členov. 
 
 
Obec: Sedlice 
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza dvojtriedna materská škola, ktorú teraz navštevuje 40 deti. 
Budova materskej školy sa nachádza v juhovýchodnej časti obce na pozemku, na ktorom 
je detské ihrisko. Stravovanie deti je zabezpečené v jedálni materskej školy, ale strava sa 
pripravuje v kuchyni základnej školy. Na území obce v jej juhovýchodnej časti sa 
nachádza plne organizovaná deväťtriedna základná škola pre 1. až 9. ročník,  ktorú 
v súčasnosti navštevuje 160 školopovinných deti aj zo susedných obcí. Súčasťou školy je 
školský dvor, školské futbalové ihrisko, telocvičňa, posilňovňa, sauna a dielne. 
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Stravovanie deti je zabezpečované v novej školskej jedálni. Budova základnej školy je na 
vhodnom mieste, po kompletnej rekonštrukcií. Základná škola má zriadený školský klub 
detí a školské stredisko záujmových činností. Študenti stredných škôl tieto navštevujú 
v okresnom sídle respektíve v iných mestách kraja.  
 
Kultúra a osveta 
Na území obce v jej centrálnej časti sa nachádza kultúrny dom s viacúčelovou sálou 
so cca 150 stoličkami a kinosálou. Súčasťou kultúrneho domu je aj knižnica. Činnosť 
kultúrneho domu zabezpečuje obecný úrad. Na obecnom úrade sa nachádza zasadacia 
miestnosť. 
Obec si vedie kroniku obce. Na kultúrnospoločenskom živote obce sa podieľa tiež 30 
členný folklórny súbor Sedličan a miestny odbor Matice Slovenskej. V obci sa konajú 
Majstrovstvá Slovenska v kosení kosou a Folklórny festival. 
Na území obce pôsobí rímskokatolícka farnosť s  kostolom Premenenia Pána 
vo východnej časti obce a farou, ktorej pôsobnosť je aj pre obec Suchá Dolina. V obci sa 
každoročne koná odpust, ktorý sa oslavuje 6. augusta ako sviatok Premenenia Pána.  
V obci Sedlice v súčasnosti sú vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory pre väčšie 
verejné zhromaždenia občanov v severnej časti obecného parku v priestore 
spoločenských aktivít, na futbalovom ihrisku, ale tiež v južnej časti obce na pravom brehu 
potoka Sopotnica, v lokalite Na Poľani, kde sa konajú obecné slávnosti s kultúrnymi 
a športovými aktivitami. Väčšie priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko so šatňami, sprchami a klubovou miestnosťou pre miestny 
športový klub. Pre šport sú využívané aj plochy farskej záhrady, kde je tenisové ihrisko 
a zariadenia integrovaného športoviska v obecnom parku v strede obce. Pre zimné športy 
bol donedávna využívaný, dnes neprevádzkovaný vlek juhozápadne od futbalového 
ihriska na privrátenom severnom svahu. Deťmi sú využívané plochy na školskom dvore 
materskej a základnej školy, ktoré sú vybavené detským ihriskom. 
 
Zdravotníctvo 
V budove služieb sú vytvorené lekárske pracoviská pre praktického lekára dospelých, 
a pre zubného lekára. Lekárske služby iných lekárskych pracovísk pre občanov obce sú 
poskytované v  Prešove. Na území obce je zriadená lekáreň.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec má zriadený klub dôchodcov v kultúrnom dome. Dôchodcom je poskytované 
stravovanie formou donášok do domu. Na poli sociálnej starostlivosti pre dôchodcov, 
ktorá je v kompetencii obce, je zriadená opatrovateľská služba.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza niekoľko predajni maloobchodnej siete. V strede obce 
v budove Jednoty sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru COOP 
Jednota – samoobsluha, predajňa zmiešaný priemyselný tovar a potraviny a zmiešaný 
tovar. V juhovýchodnej časti obce v rodinných domoch sa nachádza predajňa  potravín a 
zmiešaného  tovaru a predajňa Stavebnín – farby a laky. 
 
Verejné stravovanie 
V strede obce sa nachádza kaviareň Espresso. 
V obci je jedno pohostinstvo, v budove Jednoty v strede obce. Pri univerzálnej sále 
kultúrneho domu sa nachádza vývarovňa pre 150 jedál, ktorá slúži účelovo pre 
usporadovanie kultúrno – spoločenských akcii s pohostením v obci. 
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Ubytovacie služby 
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.  
 
Nevýrobné služby 
Na území obce sa  v budove kultúrneho domu nachádza kaderníctvo a kozmetika. 
Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na cintoríne v západnej zastavanej časti obce. 
Obec má na tomto cintoríne zriadený dom smútku. Na území obce sa nachádza ešte 
jeden starý, udržiavaný ale nevyužívaný cintorín.  Na inom mieste severozápadne od 
zastavanej časti obce sa nachádza neudržiavaný židovský cintorín. 
 
Výrobné a opravárenské služby 
Na území obce sú poskytované výrobné a opravárenské služby hlavne v oblasti 
stavebníctva akými sú murár, maliar, stolár, zámočník a podobne.  
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad.   
Obec má zriadenú sobášnu sieň a matriku. Na území obce je kompletná pošta s 25 m2  

odbytovej plochy. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Sedlice je v meste 
Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom Prešove. 
Obec má hasičskú zbrojnicu, po rekonštrukcií, s  dobrým stavom protipožiarnej techniky, 
ktorú teraz predstavuje Tatra 815 a tri striekačky PS 12. Nachádza sa v strede obce na 
vhodnom mieste v garážach obecného úradu.  Obec má zriadený 110 členný dobrovoľný 
hasičský zbor a obecný hasičský zbor s dvoma družstvami. 
 
 
Obec: Suchá Dolina 
 
Školstvo 
Na území obce sa nenachádza materská škola, základná škola ani iné druhy školských 
zariadení. Miestne školopovinné deti navštevujú základnú školu v blízkych Sedliciach.  
 
Kultúra a osveta 
Na území obce sa nachádza kultúrny dom, o výmere cca 100 m2 s kapacitou cca 100 
stoličiek. Súčasťou neho je knižnica o výmere 15 m2 s knižným fondom približne 3000 
kníh. Obec vedie kroniku obce. V obci pôsobí klub seniorov. Na území obce pôsobí 
rímskokatolícka farnosť s farou v Sedliciach a kostolom sv. Cyrila a Metoda 
v juhozápadnej časti obce s cca 80-timi miestami na sedenie. Na cintoríne je tiež 
murovaná kaplnka. V obci Suchá Dolina nie sú v súčasnosti vytvorené vhodné 
zhromažďovacie priestory. Pre väčšie verejné zhromaždenia občanov sa dá využiť len 
plocha na futbalovom ihrisku. Malé priestranstvo je pred kultúrnym domom a pred 
kostolom. 
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko. Pre šport sú využívané okrem neho aj plochy na severe 
zastavaného územia v zime pre klzisko a v lete ihrisko pre loptové hry a tenis.  
 
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkych Sedliciach a v Prešove. Na území 
obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia je v Sedliciach.  
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Sociálna starostlivosť 
Obec má zriadený klub dôchodcov. Služby v oblasti sociálnej starostlivosti sa na území 
obce v súčasnosti neposkytujú. Obec v budúcnosti uvažuje so zriadením opatrovateľskej 
služby. 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru o celkovej 
predajnej ploche cca 25 m2 .  
 
Verejné stravovanie 
Služby verejného stravovania sa v súčasnosti v obci neposkytujú.  
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby sa v súčasnosti na území obce neposkytujú. 
 
Nevýrobné služby 
Na území obce nie sú žiadne nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú 
zabezpečované na jednom cintoríne v juhovýchodnej zastavanej časti obce o výmere cca 
6 000 m2 . Obec nemá vybudovaný dom smútku - nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci sa výrobné a opravárenské služby nenachádzajú. 
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú sobášnu 
sieň. Matrika je v obci Sedlice. Na území obce nie je pošta. Pošta sa nachádza 
v Sedliciach. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Suchá Dolina je v meste 
Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom Prešove.  
Obec má požiarnu zbrojnicu o výmere 24 m2 s dostatočne dobrým stavom protipožiarnej 
techniky. Obec má zriadený 22 členný dobrovoľný hasičský zbor. 
 
 
Obec: Víťaz 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza trojtriedna materská škola a základná škola pre 1. až 4. 
ročník. Žiaci vyšších ročníkov dochádzajú do základnej školy v obci Široké. Stravovanie 
deti je zabezpečené v školskej jedálni.   
 
Kultúra a osveta 
Obec má samostatný kultúrny dom. Nachádza sa tu Remeselný dom, súčasťou ktorého je 
aj dobová miestnosť a obecná knižnica. Obec má zriadený klub dôchodcov. Na území 
obce sa nachádza Rímsko-katolícky kostol sv. Ondreja, je to národná kultúrna pamiatka 
a kostol sv. Jozefa Robotníka. V časti obce – Dolina sa nachádza Kaplnka narodenia 
Panny Márie.  
V juhozápadnej časti sa nachádza rekreačná lokalita Slaná voda s minerálnym 
prameňom. Tam sa nachádzajú športové plochy pre loptové hry, detské ihrisko, piknikové 
zariadenie a kryté pódium pre amfiteáter.Organizujú sa tu pravidelne rôzne kultúrne 
podujatia - Víťazský festival. 
 
Telovýchova a šport 
V severozápadnej časti územia je futbalové ihrisko. V juhozápadnej časti sa nachádza 
rekreačná lokalita Slaná voda s minerálnym prameňom. Tam sa nachádzajú športové 



 
 
 

 57 

plochy pre loptové hry, detské ihrisko. Pri Remeselnom dome je multifunkčné 
a minigolfové ihrisko.  
 
Zdravotníctvo 
Lekárske služby v obci Víťaz sú poskytované 2 x v týždni. Lekárske služby pre občanov 
obce sú poskytované aj v obce Široké.. Na území obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia 
je v obci Široké. V objekte materskej školy sa nachádza denný stacionár, masérske a 
rehabilitačné  služby. 
 
Sociálna starostlivosť 
Obec má zriadený klub dôchodcov a zabezpečuje základnú sociálnu starostlivosť 
a stravovanie pre seniorov. 
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza šesť prevádzok obchodu so zmiešaným tovarom  a päť 
obchodov v rodinných domoch s rôznym sortimentom potraviny, ovocie-zelenina, 
drogéria, kozmetika, obuv, odevy, hračky, elektro. 
 
Verejné stravovanie 
V strede obce sa nachádza jedno zariadenie verejného stravovania – Reštaurácia 
u Armstronga a pohostinstva, ktoré neposkytuje stravovacie služby – Pohostinstvo 
u Jozefa Robotníka a Pohostinstvo u Andelíčka. 
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby sa poskytujú v strede obce U Armstronga s kapacitou cca 20 lôžok 
a v Penzióne  - Pavol Galdun s kapacitou cca 15 lôžok. 
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nachádza krajčírstvo, kaderníctvo, kozmetika, zberňa a oprava obuvi a zberňa 
druhotných surovín. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na jednom cintoríne s 
výmerou cca 1 000 m2. a na rozšírenom cintoríne o rozlohe cca 2 000 m2.  V obci sa 
nachádza ešte starý židovský cintorín. Obec nemá vybudovaný dom nádeje.  
 
Výrobné a opravárenské služby  
V obci sa nachádza výrobná prevádzka ANDRE TOPIC, s.r.o., autoservis, predajňa 
stavebného materiálu a prevádzka revízia a servis – plyn, voda. 
Pri hospodárskom dvore je areál liehovaru, v časti Dolina sa nachádza píla – PILVIT 
a stolárstvo.  
 
Správa a riadenie 
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad.  Matričný úrad sa nachádza 
v budove obecného úradu . Na území obce je pošta. V obci nie je zriadená úradovňa 
polície. Táto sa nachádza v obci Chminianska Nová Ves. Obec má hasičskú zbrojnicu, 
ktorá sa nachádza v samostatnej budove a je v dobrom stavebnotechnickom stave 
a s dostatočne dobrým stavom hasičskej techniky.  
 
 
Obec: Žipov 
 
Školstvo 
Na území obce sa nachádza jednotriedna materská škola, ktorá má kapacitu pre 22 deti, 
a teraz ju navštevuje 10 deti. Toto predškolské zariadenie s 3-mi zamestnancami je sčasti 
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vyťažené a pre súčasné potreby obyvateľov obce, ale aj pre výhľadové obdobie je 
postačujúce. Budova materskej školy sa nachádza na pozemku o výmere 428 m2, na 
ktorom je záhrada s preliezkami. Stravovanie deti je zabezpečené v školskej jedálni. Na 
území obce sa nenachádza základná škola. Miestne školopovinné deti navštevujú 
základnú školu v blízkom Bajerove. 
 
Kultúra a osveta 
Na území obce je v kaštieli zriadený kultúrny dom s viacúčelovou sálou o výmere cca 80 
m2 a s cca 100 stoličkami a  javiskom o výmere cca 18 m2. Súčasťou kultúrneho domu je 
knižnica s knižným fondom cca 1 300 kníh o výmere cca 25 m2. Pre ďalší rozvoj tejto 
funkcie obec uvažuje s rekonštrukciou budovy kaštieľa pre potreby kultúrneho domu. 
Obec od roku 1933 vedie kroniku obce. Na kultúrnospoločenskom živote obce sa okrem 
pracovníkov obecného úradu podieľa spevácky folklórny súbor Kanovčan.  
Na území obce pôsobí rímskokatolícka farnosť s farou v Bajerove a kostolom sv. Anny 
v centrálnej časti obce s cca 100 miestami na sedenie. V obci Žipov sú v priestoroch 
kaštieľa v súčasnosti vytvorené vhodné zhromažďovacie priestory pre väčšie verejné 
zhromaždenia občanov. Malé priestranstvo je pred kostolom.  
 
Telovýchova a šport 
Obec má futbalové ihrisko, ktoré užíva miestny futbalový klub Družstevník Žipov. Pre 
šport sú využívané deťmi plochy v záhrade materskej školy.  
 
Zdravotníctvo 
V obci nepôsobí žiadny lekár a nie sú vytvorené žiadne lekárske pracoviská. Lekárske 
služby pre občanov obce sú poskytované v blízkom Bzenove a v meste Prešov. Na území 
obce nie je zriadená lekáreň. Najbližšia je v Prešove.  
 
Sociálna starostlivosť 
Obec Žipov nemá zriadený klub dôchodcov. V oblasti sociálnej starostlivosti pre 
dôchodcov obce pôsobí jedna externá pracovníčka.  
 
Maloobchodná sieť 
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru o celkovej 
predajnej ploche cca 60 m2 .  
 
Verejné stravovanie 
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania. V strede obce je jedno 
pohostinstvo s odbytovou plochou cca 60 m2, ktoré neposkytuje stravovacie služby. 
 
Ubytovacie služby 
Ubytovacie služby na území obce sa v súčasnosti neposkytujú. 
 
Nevýrobné služby 
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na 
novom cintoríne o výmere cca 4 000 m2. V obci sa nachádza ešte jeden starý cintorín 
s výmerou cca 3 000 m2. Obec nemá zriadený dom nádeje - smútku.  
 
Výrobné a opravárenské služby 
V obci je jedna autoopravovňa pri rodinnom dome na ploche cca 18 m2. Žiadne iné 
výrobné a opravárenské služby sa v obci nenachádzajú. 
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Správa a riadenie 
Vo verejnej správe na obecnom úrade, ktorý je umiestnený v objekte kaštieľa, pracujú 
dvaja pracovníci, ktorí zabezpečujú činnosť obecnej správy. Obec nemá zriadenú 
sobášnu sieň. Tá je v neďalekom Bzenove, kde je aj matrika. Na území obce nie je pošta. 
Pošta sa nachádza v Bajerove. Spoločná úradovňa stavebného úradu pre obec Žipov je 
v meste Prešov. V obci nie je zriadená úradovňa polície. Táto sa nachádza v blízkom 
Prešove. Obec má hasičskú zbrojnicu, ktorá sa nachádza v západnej časti obce, na 
vhodnom mieste v samostatnej budove a je v dobrom stavebnotechnickom stave 
a s dostatočne dobrým stavom hasičskej techniky.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 60 

5.   Dopravná a technická infraštruktúra mikroregiónu 
 
Dopravnú situáciu považujeme za veľmi významnú v rozvoji tohto územia ako takom a 
tiež v rozvoji cestovného ruchu tohto mikroregiónu, ktorý v mnohých ohľadoch závisí 
práve od dobrej, ľahkej a príjemnej dopravnej dostupnosti jednotlivých turistických aktivít. 
Zároveň tvoria hlavné vstupy do mikroregiónu:  
Víťaz – zo smeru Spišská Nová Ves, Krompachy,   
Klenov – zo smeru Košice, Gelnica, Margecany,  
Bzenov, Rokycany – zo smeru Prešov,  
Radatice  - zo smeru Košice. 
Pozitívom pre rozvoj cestovného ruchu v tomto území, je jeho relatívne dobrá prístupnosť, 
ako aj blízkosť mesta Prešov a mesta Košice.  
Mikroregión je dopravne napojený na nadradenú cestnú sieť európskeho významu – 
cestu I/18 (E 50). prostredníctvom  cesty II/546 a cestou II/547, na diaľnicu D1 
prostredníctvom  cesty II/546 (priestor Prešov – Vydumanec) a cesty III/18186 (priestor 
Široké). Najzastúpenejšou dopravnou infraštruktúrou v území sú cesty III. triedy, ktoré sú 
v pomerne dobrom stave. 
Cesta II/546 Prešov - Margecany má horský charakter a prepája Prešov s osídlením 
v údolí riek Hornádu a Hnilca (tzv. Dolný Spiš). Je nevhodná pre nákladnú dopravu a má 
v súčasnosti minimálne zaťaženie. V ÚPN VÚC Prešovského kraja sa uvažuje s 
postupným aktivizovaním tohto koridoru odstraňovaním líniových závad, z nich 
najzávažnejšie sú v úsekoch Bajerov - Žipov - Klenov a Cemjata – Prešov s  obchvatom 
miestnej časti Prešov – Cemjata s návrhom samostatných trás preložiek týchto úsekov 
s cieľom zatraktívniť túto časť okresu pre rozvoj ich podnikateľských aktivít. 
Doporučujeme postupnú realizáciu v kategórii C-9,5/60. Zároveň je uvažované prepojenie 
cesty II/546 z priestoru Klenov do obce Hrabkov (III/018190) úpravou jestvujúcej cesty 
III/5466 ako najkratšie prepojenie regiónu Čierna Hora na I/18 a D1, 
Miestne a obslužné komunikácie v obciach sú vo vyhovujúcom stave. V Kvačanoch, 
Sedliciach, Miklušovciach, Víťazi,  Bajerove a Brežanoch sú novo zrekonštruované. 
V obciach absentuje realizácia chodníkov a spevnených plôch pre peších v zmysle 
platných noriem. 
Nedoriešeným problémom je autobusová doprava. Keďže sa jedná o malé obce s 
prevažné prestárlym obyvateľstvom a s vysokou mierou nezamestnanosti nie je 
zabezpečená ekonomická efektívnosť osobnej dopravy. 
Frekvencia autobusových spojov v obciach mimo hlavných cestných ťahov je nízka a je 
obmedzená na najnutnejšiu obsluhu. Hlavne v sobotu a nedeľu sú jednotlivé spoje 
redukované na interval jeden krát denne,  zabezpečené autobusmi SAD Prešov. Do obce 
Bzenov premávajú spoje MHD Prešov.  
Najbližšie železničné stanice  sú v Prešove a v Košickom kraji v Margecanoch a Kysaku 
s pripojením na hlavné železničné ťahy Košice, Prešov, Bratislava.  
 
Technická infraštruktúra 
Technická infraštruktúra v území nie je rozvinutá v potrebnom rozsahu. Zásobovanie 
pitnou vodou nie je realizované a ukončené vo všetkých obciach. Obyvatelia využívajú 
zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom lokálnych studní. Systém likvidácie 
odpadových vôd v obciach je nevyhovujúci. Vo väčšine obcí je kanalizácia nevybudovaná, 
resp. vo výstavbe. Vyprodukované odpadové vody na území obcí sú odvádzané do žúmp, 
ktoré svojim zlým technickým stavom spôsobujú vytekanie do podzemných vôd. Obce 
nemajú vybudované čističky odpadových vôd. Jedine v obci Bzenov je vybudovaná ČOV 
a v obciach Ovčie a Rokycany je ČOV vo výstavbe.  
Obce mikroregiónu sú elektrifikované a plynofikované. V obciach nie sú žiadne výrobné 
zdroje elektrickej a tepelnej energie. Dodávka a rozvod elektrickej energie je prevažné 
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zabezpečovaná Východoslovenskou energetikou a.s.. Verejné osvetlenie je vybudované v 
prevažnej väčšine obcí mikroregiónu. 
V obciach existuje pevná telefónna sieť spoločnosti Slovak Telekom a.s. Pokrytie 
signálom GSM operátora Telekom, a.s., operátora Orange, a.s., a O2 je pomerne dobre 
zabezpečené. 
Obce sú pokryté televíznym a rozhlasovým signálom. Pripojenie na internet sa v 
poslednom období sa zlepšilo, pribúdajú obce, v ktorých je internet prístupný pre 
obyvateľstvo v dostačujúcej miere.  
 
Prehľad obcí mikroregiónu podľa vybudovanej technickej infraštruktúry: 

 
Obec 

 
plynovod vodovod kanalizácia ČOV 

Bajerov 
 

áno áno nie nie 
Brežany 
 

áno nie nie nie 
Bzenov 
 

áno čiastočne čiastočne áno 
Janov 
 

áno čiastočne čiastočne nie 
Klenov 
 

áno áno nie nie 
Kvačany 
 

áno áno nie nie 
Ľubovec 
 

áno áno nie nie 
Miklušovce 
 

áno áno nie nie 
Ovčie 
 

áno nie vo výstavbe vo výstavbe 
Radatice 
 

áno nie nie nie 
Rokycany 
 

áno nie vo výstavbe vo výstavbe 
Sedlice 
 

áno čiastočne nie nie 
Suchá Dolina 
 

áno áno nie nie 
Víťaz 
 

áno čiastočne čiastočne nie 
Žipov 
 

áno nie nie nie 
                                                                                                                                                  Zdroj: OcÚ obcí  mikroregiónu 
 
 
V obciach mikroregiónu je zavedený separovaný zber odpadu. Komunálny odpad 
z domácností sa zhromažďuje v 85 l, 110 l a v 1100 l zberných nádobách, ktorými sú 
vybavené domácnosti a prevádzky produkujúce komunálny odpad. Zber a odvoz  
komunálneho odpadu zabezpečujú firma FÚRA s.r.o.  a firma AVE Slovensko 1 - 2x 
mesačne. Problémom je likvidácia  biologických odpadov rastlinného pôvodu vznikajúcich 
pri údržbe obecnej zelene, bioodpadu z cintorínov a záhrad.  
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6. Hospodárska charakteristika mikroregiónu  
 
Poľnohospodárstvo 
Poľnohospodárstvo prešlo v posledných rokoch náročným a zložitým procesom 
transformácie a privatizácie, ktorého cieľom bolo predovšetkým vyrovnanie 
majetkovoprávnych vzťahov a postupný prechod na trhovú ekonomiku.  
Transformácia v poľnohospodárstve sa prejavila rozpadom veľkých poľnohospodárskych 
družstiev. To malo vplyv na pokles produkcie rastlinnej a živočíšnej výroby. Oživenie 
poľnohospodárstva by značne pomohlo zvýšiť zamestnanosť najmä vidieckeho 
obyvateľstva. Avšak poľnohospodárske družstvá nepočítajú v budúcnosti s podstatnými 
organizačnými a štrukturálnymi zmenami. Súkromne podnikanie v tejto oblasti sa rozvíja 
pomalým tempom. Samostatne hospodáriaci roľníci sa zaoberajú živočíšnou a rastlinnou 
výrobou iba čiastočne. Záujem o súkromné podnikanie na poľnohospodárskej pôde je zo 
strany vlastníkov minimálny, ak by to malo byť hlavnou pracovnou činnosťou. Pokles 
poľnohospodárskej produkcie negatívne vplýval aj na využívanie spracovateľských 
kapacít. Problémy vidieckych sídiel za posledné obdobie  neboli v popredí spoločenského 
záujmu a venovala sa im minimálna pozornosť. V mnohých obciach vznikla zlá sociálna 
a ekonomická situácia v dôsledku ekonomického útlmu podnikov a znižovania stavov 
v poľnohospodárstve, ktoré vytváralo v mnohých obciach dostatok pracovných príležitosti.   
V mikroregióne v súčasnosti pôsobí firma SHR – Ing. Juraj Petranský, Ľubovec, 
Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice, Poľnohospodárske družstvo Branisko, 
Poľnohospodárske družstvo Široké, spoločnosť Agrovýroba Rokycany.  
Poľnohospodárska činnosť je zameraná na rastlinnú výrobu, špeciálne na plodiny ako sú 
hustosiate obiloviny, zemiaky a repka olejná. Rozsiahle sú aj trvalé trávne porasty, najmä 
lúky a pasienky. Poľnohospodárska pôda zaradená podľa kódu bonitovanej pôdno-
ekologickej jednotky (BPEJ) do    1.– 4. kvalitatívnej skupiny sa v území nenachádza. 
Pôdny fond nie je využívaný pre pestovanie biomasy, v rámci obnoviteľných zdrojov 
energie. Jestvujúca poľnohospodárska pôda dáva všetky vhodné predpoklady pre rozvoj 
poľnohospodárskej prvovýroby pri zabránení nežiaducich javov biodiverzity.  Živočíšna 
výroba je pomerne rozšírená, je zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka, oviec a 
ošípaných.  
V obci Klenov sa nachádza salaš s chovom oviec a výrobou syrov a syrových výrobkov.  
V obci Radatice sa nachádza súkromná farma s chovom koni.  
 
Lesníctvo 
Hlavným cieľom lesného hospodárstva je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie 
lesov. Lesné porasty majú vysokú ekologickú hodnotu a sú významným krajinným 
prvkom. V zastúpení lesných typov v tomto území sú lesy štandardného zmiešaného 
charakteru s prevahou listnatých spoločenstiev, zastúpených drevinami rodu buk, dub  a 
hrab. Miestami sú ihličnaté porasty jedle, málo smreka, najmä na vrcholových strmších 
svahoch vrchov. Dominantný podiel na výmere lesných porastov majú hospodárske lesy, 
s hlavným poslaním produkcie kvalitnej drevnej hmoty, so súčasným zabezpečovaním 
ostatných funkcií lesov. Lesy ochranné a osobitného určenia sa nachádzajú na strmých 
svahoch, kde plnia protizosuvnú a protieróznu funkciu. Sú enklávovo rozmiestnené 
v rámci lesných porastov masívu Čiernej hory. Hospodárenie na lesnom pôdnom fonde sa 
prevádza podľa lesného hospodárskeho plánu.  
Lesné pozemky sú vo vlastníctve súkromných vlastníkov, ktorí ich prenajímajú Lesom SR, 
urbárskym spoločnostiam,  lesným spoločenstvám, pozemkovým spoločenstvám a 
poľovníckym združeniam. V obci Bzenov sú lesné pozemky prenajaté Školským lesom 
Cemjata. Drevná hmota je spracovávaná na píle Drevovýroby nachádzajúcej v obci 
Bzenov, PILVIT Víťaz, píla Klenov, drevovýroba so sušičkou dreva Pillban dry Board 
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Ruské Pekľany. V súčasnosti nie je rozvinutý spôsob využívania lesného fondu ako 
biomasy v rámci obnoviteľných zdrojov energie.  
V lesoch prevláda vysoká zver (jelenia a srnčia) a diviačia zver. V mikroregióne je 
rozšírené poľovníctvo. Pôsobia tam viaceré poľovnícke združenia:  Sopotnica, Háj, Fiľov, 
Potok, Brezová. 
 
Priemysel a stavebníctvo 
Priemyselná základňa nemá v obciach mikroregiónu tradíciu ani hlboké korene. V obciach 
nie sú a ani neboli v minulosti priemyselné podniky. Obyvatelia, vzdelaní v technických 
profesiách dochádzali za prácou v priemysle do okolitých väčších miest. Dominantné 
postavenie majú drobné podnikateľské subjekty zamerané na prácu s drevom.  
V súčasnej dobe podniká v tejto oblasti, ktorá sa zaoberá spracovaním dreva, PILVIT 
Víťaz, Drevovýroba Bzenov, v Klenove píla a prevádzka stolárstva – DEALWOOD, 
drevovýroba Pillban dry Board Ruské Pekľany. Na drevospracujúcu výrobu sa orientuje aj 
súkromný sektor podnikania v obci Radatice -  gáter a píla.  
V menšej miere je rozšírená aj kovovýroba, zámočníctvo, stolárstvo, stavebníctvo. V obci 
Víťaz sa nachádza stavebná firma ULIP a firma Kadlubek. V obci Sedlice sa nachádzajú 
dva kameňolomy, ktoré prevádzkuje firma EUROVIA SK a VSK MINING a.s.  
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7. Životné prostredie 
 
7.1.   Geologická stavba územia 
 
Vzhľadom na rozlohu územia mikroregiónu a jeho príslušnosť k rôznym 
geomorfologickým celkom je aj geologické zloženie rôznorodé. 
 
Centrálnu časť územia zaberá masív Šarišskej vrchoviny.  
Prevažnú časť vrchoviny budujú flyšové súvrstvia centrálnokarpatského paleogénu 
zložené z pieskovcov, zlepencov, ílovcov, slieňov a brekcií. Na južnom okraji v susedstve 
Čiernej hory vystupujú druhohorné horniny. Jednotlivé stavebné jednotky budované 
rozlične odolnými horninami a zlomové poruchy sa prejavujú v morfológii povrchu 
Šarišskej vrchoviny, v ktorých možno rozlíšiť vrchovinný, až pahorkatinný reliéf. Široké a 
pomerne nízke chrbty (450 – 700 m), budované odolnejšími pieskovcami a zlepencami, 
sa striedajú so širokými dolinami a eróznymi brázdami, ktoré sa vyvinuli na ílovitých 
bridliciach a ílovcoch. Úzke prielomové úseky dolín vznikli na odolných pieskovcoch, 
dolomitoch a zlepencoch (dolina Sopotnice a iné). 
 
Na západe zasahuje územie na masív Braniska.  
Geologicky možno pohorie rozčleniť na severnú zónu Smrekovice a južnú zónu Sľubice. 
Na západe ju od paleogénnych sedimentov oddeľuje poľanovský zlom, na východe sú to 
šindliarsky zlomy. Kvôli výraznému zlomovému obmedzeniu a hrasťovitej stavba v 
minulosti pokladali severnú časť Braniska za jadrové pohorie. Až novšie poznatky 
nadobudnuté pri stavbe tunela Branisko napovedajú, že celé pohorie je zrejme súčasťou 
veporika. Nad ním sa v reliktoch zachovali i horniny gemerika. 
Zóna Sľubice má podobnú geologickú stavbu ako blízky celok Čierna hora. Na severe ho 
tvoria najmä granitoidy bujanovského komplexu. V jeho nadloží sa nachádza slabo 
metamorfovaný sedimentárny obalový komplex označovaný ako ružínska jednotka. Tvoria 
ho horniny vrchného paleozoika až triasu, lokálne i jury, prevažne pieskovce, karbonáty a 
bridlice. Južnú časť Sľubice buduje tzv. miklušovský komplex pozostávajúci z migmatitov, 
rúl a amfibolitov. Jeho sedimentárny obal tvorí hrabkovská jednotka, ktorá má vrchné 
paleozoikum až stredná jura. 
 
Južná časť mikroregińu zasahuje do geomorfologického celku Čierna hora. Tá patrí 
k jadrovým pohoriam. Rozmedzie medzi Volovskými vrchmi a Čiernou horou prebieha po 
margecianskej tektonickej línii. Na veporikum Čiernej hory je miestami nasunutý gemerský 
príkrov, čo nielen komplikuje stavbu pohoria ale odráža sa aj v jeho rôznorodom 
horninovom zložení. Kryštalické jadro čiernej hory pozostáva prevažne zo svorov, 
fylonitov, biotitických a dvojsľudových pararúl. Prih čiernych fylitických bridlíc a zlepencov 
karbónu je medzi Margecanmi a Miklušovcami. Druhohorné horniny nachádzame ako 
obal jadra v ružínskej a hrabkovskej sérii, z nich najvýznamnejše je 300m hrubé súvrstvie 
dolomitov budujúcich Sopotnické vrchy. 
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7.2. Geomorfologické pomery 
 
Zaradenie do geomorfologických celkov. 
Územie patrí do dvoch geomorfologických jednotiek – hlavná časť územia patrí do 
subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty, Podhôľno-magurská oblasť 
a geomorfologického celku Šarišská vrchovina. Vrchovina pretiahnutá v smere SZ-JV je 
takmer 30 km dlhá, 12 – 15 km široká, s rozlohou asi 300 km². Člení sa na 3 podcelky : 
Širocká, Sedlická a Chminianska brázda. 
Okrajové časti územia patria do subprovincie Vnútorné Západné Karpaty – na západe 
Fatransko-tatranská oblasť, geomorfologický celok Branisko. Sedlo Chvalabohu v 
priesmyku Branisko rozdeľuje pohorie na dva podcelky. Severnejšia a masívnejšia 
Smrekovica s najvyšším vrchom Smrekovica (1 200 m n. m.) a južnejšia Sľubica s 
najvyšším vrchom Sľubica (1 129,4 m n .m.). 
Južná časť mikroregiónu patrí do oblasti Slovenské rudohorie, geomorfologický celok 
Čierna hora a Roháčka. 
 
Formy reliéfu  
Šarišská vrchovina - Oproti susedným pohoriam sa javí ako členitá depresia, na rozdiel od 
Košickej kotliny a Spišsko–šarišského medzihoria vystupuje ako vyvýšená stupňovina. 
Nadmorské výšky kolíšu medzi 253 – 700 m n. m. Stredný uhol sklonu dosahuje 3 – 15 
stupňov. 
Branisko - Až tri štvrtiny pohoria sa nachádzajú vo výške od 700 do 1 100 m. Značné 
rozdiely v nadmorskej výške mali za následok spätnú eróziu stráňových tokov, ktoré 
spôsobili zarezanie vodných tokov a vznik systému rázsoch. 
Čierna hora – charakteristická je pomerne konštantná výška (650-750m.n.m.) hlavných 
chrbtov a potokmi hlboko rozčlenený povrch. Roháčka je najvyššou časťou pohoria. 
Masív vyzdvihnutý po zlomovej línii, budovaný žulo-rulami a svormi. 
 
7.3.  Klimatické pomery 
 
Ide o značne heterogénny mikroregión z hľadiska klímy. Striedajú sa tu polohy obcí 
v hlbokých dolinách s horskými podmienkami až podmienkami v hrebeňových partiách 
pohorí. Na území sa nenachádzajú komplexné meteorologické stanice (iba zrážkomerná 
stanica SHMÚ v obci Klenov). V blízkosti je možno za reprezentatívne  považovať údaje z 
komplexnej meteorologickej stanice Prešov). 
 
Klimatické oblasti 
Z hľadiska zaradenie do klimatických oblastí (Podľa Lapina a kol. - Atlas krajiny SR) patrí 
podstatná časť územia mikroregiónu do oblasti mierne teplej (B) - okrskov M3, M5 a M6 
a oblasti chladnej (C) - okrsku C1. 
Okrsok M3 je mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinný, viac ako 50 
letných dní, teplota v júli menej ako 16 0C, Iz 0 až 60. Do tohto okrsku patrí východná časť 
mikroregiónu – údolie rieky Svinka. 
Okrsok M5 je mierne teplý, mierne vlhký, vrchovinný, teplota v júli menej ako 16 0C, Iz 60 
až 120. Okrsok zasahuje na územie len na južných a východných svahoch Roháčky – 
v juhozápadnej časti územia mikroregiónu. 
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Okrsok M6 je mierne teplý, vlhký, vrchovinný, teplota v júli menej ako 16 0C, Iz 60 až 120. 
Tu patrí podstatná časť územia – jej centrálna časť. 
Okrsok  C1 je mierne chladný, priemerná teplota v júli 12 –160 C 
Patria tu údolné polohy v doline Sopotnice (obce Klenov a Miklušovce) ako aj vyššie 
položené svahy Braniska – Sľubice. 
 
Teplá oblasť je reprezentovaná teplým, mierne vlhkým okrskom s chladnou zimou. 
Priemerná teplota v najchladnejšom mesiaci v roku – v januári je - 4 0 až - 5 0 C. 
Najteplejšie mesiace sú júl a august. V júli sa priemerná teplota pohybuje v rozpätí 18 až 
19 0 C. Priemerná ročná teplota je v rozpätí 6 až 8 0 C. Teplota nad 25 0 C je 50 až 100 
dní v roku. 
 
Priamo v riešenom ani v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne klimatické stanice. 
Z uvedeného dôvodu pre ilustráciu klimatických pomerov v takto vymedzenom území 
uvádzame údaje z klimatickej stanice Prešov lokalizovanej v blízkosti tohto územia. 
 
Priemerné mesačné (ročné) teploty vzduchu ( 0C) za vegetačné obdobie (Zdroj SHMÚ):  
Stanica I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok IV– IX 
Prešov -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 

 
Zrážky 
Ročný úhrn zrážok sa pohybuje od 650 do 700 mm.  Najdaždivejšie sú letné mesiace jún, 
júl a jesenné mesiace október a november. Zrážok v zime je v porovnaní s letom 
a jeseňou pomerne málo a najviac sa vyskytujú v mesiaci február. Snehová pokrývka trvá 
50 – 70 dní v roku. Z hľadiska ročných bilancií v 20. storočí sa nepotvrdili dlhodobé 
zmeny, pretože bilančné ročné úhrny zrážok korelujú medzi hodnotami blížiacimi sa 
hodnote 630mm za rok. 
 
Priamo v riešenom ani v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne zrážkomerné 
stanice. Z uvedeného dôvodu pre ilustráciu zrážkových pomerov v takto vymedzenom 
území uvádzame údaje zo zrážkomernej stanice v Prešove lokalizovanej v blízkosti tohto 
územia. 
 
Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok a úhrny letného polroku v mm (Zdroj SHMÚ):  
Zrážkomerná 
stanica 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok 
Letný 
polrok 

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

 
Veternosť 
V záujmovej oblasti prevládajú vetry severovýchodné, východo-severovýchodné ako aj 
severozápadné. Merania rýchlosti vetra ukazujú, že najväčšiu priemernú rýchlosť má 
severo-severozápadný a juho-juhovýchodný vietor. Maximálna priemerná rýchlosť vetra 
za obdobie 2000 -2004 dosiahla 4,9 m.s-1, minimálna 2,3 m.s-1 a priemer pre celé 
obdobie bol 3,4 m.s-1.Maximálnu rýchlosť päťročného rádu dosiahol vietor v smere 
južnom o rýchlosti 6,1 m.s-1. 
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7.4. Vodstvo 
 
Povrchové toky 
 
Za hydrologické osi územia môžeme považovať 2 hlavné toky: - potok Sopotnica a rieku 
Svinka. Celé územie mikroregiónu patrí do povodia rieky Hornád – vodné toky 
prameniace alebo pretekajúce územím sú jeho ľavobrežné prítoky. 
Sopotnica pramení nad obcou Klenov v Sedlickej brázde v nadmorskej výške okolo 625 m 
n. m. Tečie prevažne juhovýchodným smerom. Prítoky priberá na katastrálnych územiach 
obcí: Sedlice a Suchá Dolina, sprava sú 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 zľava spod Bystrej (765,8 
m n. m.). Tečie údolím v Šarišskej vrchovine (na hornom toku) a v pohorí Čierna hora (na 
dolnom toku), kde preteká podcelkom Sopotnické vrchy.  
Rieka Svinka pramení v pohorí Branisko, v masíve Smrekovice. Preteká na juh popri 
Šarišských Lužiankach a Kojatickej Doline až k Rokycanom, kde z pravej strany priberá 
najprv Brežiansky potok (305,0 m n. m.) a následne Kvačiansky potok a ďalej tečie na 
juhovýchod okrajom Bzenova. Priberá sprava Hlboký potok, tečie cez obce Janov a 
Radatice, kde priberá Chujavu zľava, výraznejšie meandruje, priberá pravostranný 
Ľubovec a zarezáva sa do okraja Čiernej hory. Napokon tečie popri Obišovciach a pri 
Kysaku sa vlieva do Hornádu. 
 
 
Vody podzemné 
 
Nepriepustné ílovcové horniny, ako aj andezitové ostrovné vrchy sú bez zásob 
podzemných vôd. Pieskovcový flyš má menšie výskyty podzemnej vody. 
 
Vody minerálne 
 
Na území mikroregiónu nachádzame viacero menších výverov minerálnych vôd. Na 
tektonické línie sa viažu minerálne pramene napr. v obciach Bzenov a Brežany. 
 
 
7.5. Pôdne pomery  
 
Z pôdnych typov v oblasti mikroregiónu prevažujú kambizeme – na sprašových hlinách 
najnižších polôh prevládajú kambizeme oglejené a luvizeme, vo vyšších polohách, na 
flyšových horninách kambizeme nasýtené a v najvyšších polohách sú to kambizeme 
nenasýtené. V južnej časti Širockej brázdy (Víťaz, Ovčie) prevažujú pseudogleje modálne 
zo sprašových hlín a svahovín. 
V hornej časti údolie rieky Svinka (Rokycany, Bzenov) nachádzame medzi pôdnymi typmi 
aj nivné pôdy – fluvizeme a pararendziny. 
Na severných svahoch hrebeňa Sopotnických vrchov ako prevažujú rendziny a podzoly 
(Sopotnické vrchy a masív Sľubice). 
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7.6. Živá príroda 
 
Územie mikroregiónu je rozdelené na nižšiu, pahorkatinovú centrálnu časť (Šarišská 
vrchovina) obkolesenú na západnej strane masívom Braniska a na južnej pohorím Čierna 
hora. 
Pôvodný prírodný ráz človek zmenil najmä v pahorkatinnej a vrchovinnej časti Šarišskej 
vrchoviny. Pahorkatina bola takmer úplne odlesnená a nadobudla charakter kultúrnej stepi 
s výraznou prevahou oráčin. Vo vrchovine vznikli na plochách odlesnených dúbrav až 
dubových bučín rozsiahle trávnaté plochy a krovinaté pasienky. Rastlinných druhov je tu 
pomerne málo. Zachovali sa len menšie komplexy dubovo-hrabových, bukových a 
borovicových lesov. Pri Sedliciach rastie u nás ojedinelý slezinník hadcový a slezinník 
nepravý. 
 
Lesy sú sústredené v prevažnej miere na svahoch Čiernej hory (Sopotnické vrchy) a 
Braniska (Sľubica), nachádzajú sa tu ale aj fragmenty lesných komplexov ktoré sú 
súčasťou Šarišskej vrchoviny.  
Lesné porasty sú prevažne štandardného zmiešaného charakteru s prevahou listnatých 
spoločenstiev, zastúpených najmä bukom a dubom. Miestami sa vyskytujú ihličnaté 
porasty s borovicou a jedľou. Podľa lesného hospodárskeho plánu je väčšina lesov 
hospodárskych. 
 
Lesy ochranné a osobitného určenia sa nachádzajú na strmých svahoch, kde plnia 
protizosuvnú a pritieróznu funkciu. Lesné spoločenstvá predstavujú biotopy európskeho 
alebo národného významu. 
Nelesná drevinová vegetácia zaberá plošne malé územie, avšak predstavuje významný 
krajinný prvok v rámci súčasnej krajinnej štruktúry. V extraviláne obcí sa táto vegetácia 
veľmi významne uplatňuje najmä ako zeleň na poľnohospodárskej pôde – medze na 
lúkach, porasty eróznych rýh, náletové dreviny na neobhospodarovaných pasienkoch a 
lúkach, kde táto vegetácia tvorí prechod medzi lesom a trávnatými porastmi. Nálety na 
exponovaných svahoch v okolí eróznych rýh, pôvodne slúžiacich na pasienkové 
hospodárenie taktiež podliehajú sukcesii s pestrým druhovým zložením. Výrazne sa tiež 
uplatňuje zeleň brehových porastov v extraviláne a rovnako i v intraviláne obce tvorená 
vŕbami, topoľmi a jelšami. 
Na území mikroregiónu lúčne spoločenstvá/ trvale trávne porasty zaberajú významnú 
výmeru z celkovej výmery. Lúky a pasienky sú sústredené najmä v centrálnej časti 
územia a sú rozčleňované nelesnou drevitou vegetáciou. V krajinnej štruktúre majú 
významné postavenie kosné lúky a pasienky práve s podielom nelesnej drevinovej 
vegetácie. 
Väčšina v súčasnosti kosených trávnych porastov vznikla zatrávnením menej produkčnej 
ornej pôdy, čo je pozitívne z hľadiska druhovej biodiverzity. V miestach zosuvov sú 
pozorované miesta výverov, kde sa vyvinuli iniciálne štádiá vlhkých lúk. V súčasnosti nie 
sú ešte lúčne biotopy komplexne v tomto území zmapované a Štátna ochrana prírody 
Slovenskej republiky disponuje informáciou o výskyte len biotopu národného významu – 
mezofilné pasienky a spásané lúky.  
 
Orná pôda má v katastrálnom území významné zastúpenie. Je reprezentovaná 
rozsiahlymi parcelami, ktoré sú z časti bez drevinnej sprievodnej zelene. Jedná sa o 
parcely nachádzajúce sa na plochých hrebeňoch a na plochách s menším sklonom, ktoré 
sú v menšej miere ohrozené eróziou. Sprievodná zeleň tu pozostáva z bylinnej zložky. 
Uvedená vegetácia je na ornej pôde jednoznačne zmenená vplyvom intenzívnej 
poľnohospodárskej veľkovýroby. Jedná sa hlavne o aplikáciu priemyselných hnojív a 
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herbicídov, ktoré čiastočne ochudobnili plevelnú vegetáciu, ale aj sprievodnú zeleň najmä 
v krovitej forme. 
 
Živočíšstvo - vyskytujú sa tu najmä biotopy lesov, v ktorých žijú hlavne jeleň obyčajný, 
srnec lesný, diviak lesný a rys ostrovid. Z drobných cicavcov okolo vodných tokov 
nájdeme dulovnicu väčšiu a vydru riečnu. 
 
7.7. Ochrana prírody 
 
Na územie mikroregiónu nezasahuje žiaden Národný park ani Chránená krajinná oblasť. 
Nachádzajú sa tu dve chránené územia: 
 
Prírodná pamiatka Podmorský zosuv 
 
Nachádza sa v južnej časti katastra obce Víťaz. 
Ochrana strmej skalnej steny vysokej asi 40 m, vytvorenej ťažbou kameňa na styku 
Šarišskej vrchoviny a Čiernej hory. Neprítomnosť rastlinstva je spôsobená absenciou 
pôdneho krytu. Lokalita má geologický význam - ukážka bazálneho súvrstvia paleogénu. 
 
Prírodná rezervácia Dunitová skalka 
 
Nachádza sa v severovýchodnej časti katastra obce Sedlice. 
Prírodná rezervácia predstavuje neobyčajne vzácne nálezisko povrchového výskytu 
dunitu na Slovensku. Prírodná rezervácia sa využíva ako vedeckovýskumný objekt. 
Zároveň sa jedná o územie zaradené do sústavy chránených území členských krajín 
Európskej únie NATURA 2000. 
 
7.8. Natura 2000 
 
Natura 2000 je názov sústavy chránených území členských krajín Európskej únie a 
hlavným cieľom jej vytvorenia je zachovanie prírodného dedičstva, ktoré je významné 
nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. 
Táto sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac 
ohrozených druhov voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov 
vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov 
a biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. 
Základom pre vytvorenie sústavy Natura 2000 sú dve právne normy EÚ: 
-  smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich 

vtákov (známa tiež ako smernica o vtákoch - Birds Directive); 
-  smernica Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne 

žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (známa tiež ako smernica o biotopoch - 
Habitats Directive). 

Na územie mikroregiónu zasahujú dve chránené územia: 
 
1. Územie európskeho významu SKUEV0330 Dunitová skalka 
 
Prírodná rezervácia Dunitová skalka je výnimočná vďaka svojej geologickej stavbe. Jej 
plošná výmera je 0,35 ha a nachádza sa na časti parcely číslo 950. Pre jej územie platí 4. 
stupeň územnej ochrany. Ochranné pásmo prírodnej rezervácie je 100 m pás územia 
okolo vonkajšej hranice prírodnej rezervácie a platí v ňom 3. stupeň ochrany. Prírodná 
rezervácia Dunitová skalka bola úradne vyhlásená v roku 1964. Významná je výskytom 
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dunitu - na olivín bohatého peridotitu (presnejšie enstatitického dunitu), na mnohých 
miestach serpentinizovaného.  
Na takéto podložie tvorené ultrabázickými horninami sa viažu špecifické rastlinné druhy – 
serpentinofyty. V prírodnej rezervácii rastú dva najvzácnejšie druhy týchto rastlín a to 
slezinník hadcový (Asplenium cuneifolium) a slezinník pravý (Asplenium adulterinum). 
Ďalej tu bol zistený výskyt sladiča obyčajného. Všetky tieto papradiny rastú v štrbinách 
skál vystupujúcej hadcovej horniny. Zánik tejto špecifickej flóry by mohla spôsobiť 
sukcesia borovice v chránenom území. 
 
2. Chránené vtáčie územie SKCHVU036 Volovské vrchy 
 
Územie vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov 
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov bociana čierneho, ďatľa 
bielochrbtého, ďatľa čierneho, ďatľa prostredného, ďatľa trojprstého, hrdličky poľnej, 
jariabka hôrneho, krutihlava hnedého, kuvika kapcavého, kuvika vrabčieho, muchárika 
bielokrkého, muchárika červenohrdlého, muchára sivého, orla krikľavého, orla skalného, 
penice jarabej, prepelice poľnej, rybárika riečneho, sovy dlhochvostej, strakoša 
červenochrbtého, tetrova hlucháňa, tetrova hoľniaka, včelára lesného, výra skalného a 
žlny sivej  a zabezpečenia podmienok ich prežitia a rozmnožovania 



 
 
 

 74 

8. História 
 
Historický vývoj osídlenia 
Zdroj: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku 

 
Obec: Bajerov 
Obec je doložená z roku 1332 ako Bayor, Bavari, ako vyvinutá obec so zemianskou 
kúriou, V roku 1393 sa spomínajú dve osady a to Horný a Dolný Bajerov a podobne aj v 
roku 1427. Neskôr ako Bayar, Felsobayar (1427), Alsobayor, Felsew Bayor (1490), 
Bajerow (1786); maďarsky Bajor. Obec parila zemanovi Bekovi z Bajerova a v roku 1427 
Fejerovi. V roku 1427 mal Nižný Bajerov 26 port a Vyšný Bajerov mal 8 port. Obec mala 
viacerých zemepánov, v 17. storočí Forgáchovcov. V roku 1712 sa takmer vyľudnila. 
V roku 1787 mala 40 domov a 294 obyvateľov, v roku 1828 mala 37 domov a 292 
obyvateľov. Obyvatelia boli roľníci, drevorubači, povozníci a domáci remeselníci. 
 
Obec: Brežany 
Obec je doložená z roku 1329 ako Boyak, neskôr ako Buyak, Buayak (1355), Bujakow 
(1786), Brežany (1956); maďarsky Buják, Sárosbuják. 
Obec patrila začiatkom 15. storočia Cudarovcom, neskoršie Rozgonyiovcom, 
Joanelliovcom, v 19. storočí Pulskym. 
V roku 1427 mala obec 15 port, v roku 1787 mala 16 domov a 107 obyvateľov, v roku 
1828 mala 19 domov a 146 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom, prácou v lesoch 
a domácimi remeslami (tkáčstvom, košikárstvom a výrobou metiel). 
 
Obec: Bzenov 
Obec vznikla v 14. storočí na majetku zemanov z Čičaroviec. Obec je doložená z roku 
1423 ako Bezenke, neskôr ako Bezdenke (1447), Bzenow (1786), Bzinov (1920), Bzenov 
(1927); maďarsky Berzenke. 
V roku 1427 patrila leleskému prepošstvu. Mala 11 port. V 16. a 17. storočí patrila 
striedavo mestu Košice a iným zemepánom. 
V roku 1787 mala 24 domov a 163 obyvateľov (početní želiari), v roku 1828 mala 28 
domov a 230 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a výrobou 
poľnohospodárskeho náradia (hrable, metly, atď.). 
 
Obec: Janov 
Spomína sa z roku 1341 ako vyvinutá obec s farou, mlynom a kúriou zemana Jána. Obec 
je doložená z roku 1341 ako Janula, neskôr ako Jano (1427), Janow (1773); maďarsky 
Janó. V roku 1380 ju kúpili drienovskí Abovci, od roku 1393 bola majetkom prepošstva 
v Myšli. V roku 1427 mala 20 port, v roku 1789 mala obec 31 domov a 215 obyvateľov, 
v roku 1828 mala 32 domov a 232 obyvateľov. Obyvatelia boli roľníci a obchodovali 
s obilím a dobytkom, koňmi, pracovali za mzdu na majeri v Radačove. 
 
Obec: Klenov 
Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia a v roku 1330 sa spomína ako 
farnosť. Obec je doložená z roku 1330 ako Clencberk, Clemberck, neskôr ako 
Sopothnicha (1386), Klemberg (1786), Klembark (1920), Klembarok (1927), Klenov 
(1948); maďarsky Klambérk, Kelembér. 
Obec patrila drienovským Abovcom, začiatkom 15. storočia tu mali kúriu zemania 
z Klenovca. V roku 1427 bolo v obci 17 port, v roku 1787 bolo v obci 62 domov a 436 
obyvateľov, v roku 1828 bolo 69 domov a 531 obyvateľov. Obyvatelia boli drevorubači, 
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povozníci, vozili uhlie a rudu pre Rolovu Hutu, pálili vápno, drevené uhlie, tkali plátno, 
vyrábali mlynské kamene. 
 
Obec: Kvačany 
Údaje o obci sa uvádzajú od roku 1626. Obec je doložená z roku 1626 ako Quaczian, 
neskôr ako Kwaczan (1636), Kwacžany (1773), Kwačany (1808), Šarišské Kvačany 
(1920), Kvačany (1927); maďarsky Kvacsán, Kacsány. 
Začiatkom 18. storočia obec patrila Joannelliovcom. V roku 1787 mala obec 28 domov 
a 208 obyvateľov, v roku 1828 mala 35 domov a 284 obyvateľov. Boli drevorubači 
a povozníci, obchodovali s drevom, vyrábali vretená, krosná a fajky. Obec sa v roku 1831 
zapojila do sedliackeho povstania. 
 
Obec: Ľubovec 
Obec je doložená z roku 1337 ako Lobolch, neskôr ako Lubouch (1334), Lybolch (1427), 
Lubowecz (1773), Ľubovec (1920); maďarsky Lubóc. Obec sa spomína z roku 1337 ako 
majetok drienovských Abovcov. 
V roku 1427 mala 11 usadlostí. Patrila Somosyovcom, v 17. storočí Segneyovcom, od 
roku 1800 Pulskovcom. V roku 1787 obec mala 59 domova 473 obyvateľov, v roku 1828 
mala obec 75 domov a 565 obyvateľov. 
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, furmankou (vozili soľ, obilie, víno), odchádzali na 
žatevné práce. Aj po roku 1918 sa živili poľnohospodárstvom, sezónne prácou v lesoch. 
Od roku 1958 tu bolo celo obecné JRD (Jednotné roľnícke družstvo), v ktorom pracovala 
časť obyvateľstva, ostatní sú zamestnaní v priemyselných podnikoch v Prešove, 
Košiciach a na okolí. K obci Ľubovec patrila obec Ruské Pekľany. 
Obec Ruské Pekľany je doložená z roku 1335 ako Poculnyk, neskôr ako Poklen (1427), 
Orosz Peklín, Peklanky (1773), Peklani (1786), Ruské Peklany (1808), Pekľany (1920), 
Ruské Pekľany (1927); maďarsky Pillerpeklén. Spomínajú sa z roku 1335 ako majetok 
drienovských Abovcov. 
V roku 1427 mala obec 8 port, v roku 1787 mala 34 domov a 227 obyvateľov. Zaoberali 
sa poľnohospodárstvom, chovom dobytka, prácou v lesoch. Pálili a predávali drevené 
uhlie a drevo. Za I. ČSR sa obyvatelia zaoberali tradičnými zamestnaniami. V roku 1964 
bola obec pripojená k Ľubovcu. 
 
Obec: Miklušovce 
Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Obec je doložená z roku 1330 
ako (villa) Nicolay, Mykleusuagasa, Micloysuagasa, neskôr ako Miklossowcze (1773), 
Miklúšovce (1920), Miklušovce (1927); maďarsky Miklósvágás. 
Obec sa spomína z roku 1330 ako dedina. Bola majetkom drienovských Abovcov a v roku 
1427 mala 39 port. Koncom 15. storočia patrila Richnavskému hradnému panstvu, 
koncom 16. storočia Mariássyovcom, v 18. storočí Semseyovcom, Görgeyovcom, v 19. 
storočí Ghillányiovcom. 
V roku 1787 mala obec 84 domov a 588 obyvateľov, v roku 1828 mala 74 domov a 561 
obyvateľov. Živili sa chovom dobytka, prácou v lesoch a poľnohospodárstvom. Aj po roku 
1918 sa obyvatelia zaoberali zväčša poľnohospodárstvom. 
 
Obec: Ovčie 
Obec sa spomína z roku 1320 ako majetok pánov zo Svinia. Obec je doložená z roku 
1320 ako Wytez Noua et Antiqua, neskôr ako Kysuithes, Naguithes (1427), Omče (1773), 
Omcze (1786), Malé Wítezowce (1808), Ovče (1920), Ovčie (1927); maďarsky Kisvitéz. 
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V roku 1427 mala obec 12 port. Patrila zemanom zo Širokého, v 16. – 18. storočí patrila 
Hedryovcom, Bertótyovcom, v 19. storočí aj Tahyovcom. V roku 1787 mala obec 31 
domov a 178 obyvateľov, v roku 1848 mala 34 domov a 281 obyvateľov. Boli roľníci, 
okrem toho sa zaoberali plátenníctvom a povozníctvom. V roku 1831 obec postihla 
cholera. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, 
sezónne prácou v lesoch, niektorí výrobou metiel. 
 
Obec: Radatice 
Radatice: 
Obec vznikla v roku 1964 zlúčením Meretíc a Radačova. Hneď pri vzniku boli zlúčené aj 
JRD, na ktorých pracovala väčšina obyvateľstva.  
Meretice: 
Obec je doložená z roku 1332 ako Sanctus Emericus, Scenthemrych, neskôr ako 
Mereczicze (1773), Merečice (1920), Meretice (1927); maďarsky Meresicze, Szentimre, 
Sárosszentimre. Meretice sa spomínajú v roku 1332 ako vyvinutá obec na území 
drienovských Abovcov. 
 
Radačov: 
Obec je doložená z roku 1261 ako Radach, neskôr ako Rodachfolus, Radachfelde (1273), 
Radach (1368), Radaczow (1773), Radačov (1786), Radačovce (1920), Radačov (1927); 
maďarsky Radács. Radačov sa spomína v roku 1261, v roku 1273 bola obec vlastníctvom 
magistra Jóba (spolu s Dobros + Karachateluke). 
V roku 1427 mala 20 port. Patrila leleskému prepošstvu, neskoršie iným zemepánom, 
v 18. storočí Klobušickým, Ružanským a Merseovcom, v 19. storočí Hedryovcom a iným. 
V roku 1787 mala obec 49 domov a 431 obyvateľov, v roku 1828 mala 62 domov a 470 
obyvateľov. Obyvatelia, početní želiari, boli roľníci, predávali obilie, chodili na sezónne 
poľnohospodárske práce. Zamestnanie obyvateľstva sa po roku 1918 nezmenilo. 
JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo založené v roku 1951 a v roku 1953 sa rozpadlo 
a znovu založilo v roku 1957. 
 
Obec: Rokycany  
Obec je doložená z roku 1295 ako Berky, neskôr ako Rokiczany (1773), Rokičani (1786), 
Rokocany (1920), Rokycany (1927); maďarsky Berki. 
V roku 1295 to bola vyvinutá obec s mlynom. Začiatkom 15. storočia patrila hradu Sokol, 
v roku 1425 pánom z Pavloviec, od roku 1429 mestu Košice. V roku 1427 mala 21 port, 
v roku 1787 mala 39 domov a 261 obyvateľov, v roku 1828 mala 45 domov a 333 
obyvateľov. Boli roľníci, povozníci, chodili na príležitostné práce. 
V roku 1880 – 1890 bolo v obci veľké vysťahovalectvo. Po roku 1918 sa obyvatelia 
zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. JRD (Jednotné roľnícke družstvo) bolo 
založené v roku 1958 a v roku 1964 bolo zlúčené s JRD Brežany. 
 
Obec: Sedlice 
Obec založili na zákupnom práve začiatkom 14. storočia. Obec je doložená z roku 1330 
ako Selic, Telic, Sedlicz, Zedlicze, neskôr ako Sednicha (1386), Zedleche (1427), 
Sedlicze (1773); maďarsky Szedlice. Spomína sa v roku 1330 ako majetok drienovských 
Abovcov, v roku 1332 ju kúpili Drugethovci, v roku 1386 Drienovskovci. 
V roku 1427 mala obec 66 port a patrila k panstvu Richnava, v 18. storočí Semseyovcom, 
Görgeyovcom, v 19. storočí tu mali majetky Tahyovci a Hornouhorská banská spoločnosť. 
V roku 1787 mala obec 81 domov a 617 obyvateľov, v roku 1828 mala 101 domov a 759 
obyvateľov. 
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Obyvatelia Sedlice boli známi stolári, kolári, drevorubači, povozníci, chovali dobytok, pálili 
vápno a obchodovali s obilím. Po roku 1918 sa obyvatelia zaoberali poľnohospodárstvom, 
tkáčstvom, zhotovovaním výrobkov z dreva. V obci boli píly. 
V prevádzke bol kameňolom. Jednotné roľnícke družstvo bolo založené v roku 1959. Časť 
obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch v Prešove, Košiciach, Spišskej Novej 
Vsi a Prakovciach.  
 
Obec: Suchá Dolina 
Obec je doložená z roku 1330 ako vyvinutá obec Zokdelino, Zuhadelma, Zuhadolina, 
Sokdelino, neskôr ako Azupathak (1427), Suhadolina (1453), Sucha Dolina (1773); 
maďarsky Suchádolina, Szárazvölgy. Patrila drienovským, od 15. storočia budimírskym 
Abovcom. 
V roku 1427 mala 15 port, v roku 1787 mala 37 domov a 292 obyvateľov, v roku 1828 
mala 56 domov 443 obyvateľov. Boli roľníci, plátenníci, furmani a chodili na sezónne 
práce. Obec bola v roku 1965 pričlenená k obci Sedlice. 
 
Obec: Víťaz 
Obec sa spomína z roku 1272 ako majetok Abovcov, v roku 1427 mala 33 port. Obec je 
doložená z roku 1272 ako Vytez, neskôr ako 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); maďarsky Nagyvitéz. 
Obec patrila šľachticom z Bertotoviec a Širokého (Sirokayovcom, Bertótyovcom), 
neskoršie Hedryovcom, Frichyovcom, v 19. storočí Tahyovcom. V roku 1787 mala obec 
72 domov a 602 obyvateľov, v roku 1828 mala 90 domov a 680 obyvateľov. Ako početní 
želiari sa zaoberali poľnohospodárstvom, pálili drevené uhlie. 
V roku 1831 sa obec pripojila k roľníckemu povstaniu, jeden povstalec bol popravený. 
V roku 1913 zhorela polovica obce. Pre pomoc maďarskej ČA (Červenej armáde) boli 
zastrelení traja bratia Fleischerovci a traja bratia Lefkovičovci. 
Obyvatelia sa za I. ČSR zaoberali poľnohospodárstvom a chovom dobytka, niektorí 
sezónne prácou v lesoch.  
 
Obec: Žipov 
Obec je doložená z roku 1405 ako Isopo, neskôr ako Iseph, Isseph (1427), Zipow (1773), 
Žipov (1786); maďarsky Izsép, Sárosizsép. Obec sa spomína z roku 1405, v roku 1427 
mala 21 port. Obec patrila zemanovi Ladislavovi Fejerovi, v roku 1761 Rollovcom. 
V roku 1787 mala obec 37 domov a 323 obyvateľov, v roku 1828 mala 34 domov a 254 
obyvateľov. Boli roľníci a drevorubači vyrábali hlinený riad, zaoberali sa povozníctvom (do 
Rolovej Huty). 
Za I. ČSR sa obyvatelia živili poľnohospodárstvom, niektorí tkáčstvom. V obci bola píla 
a liehovar.  
 
 
9. Archeologické náleziska  
 
Obec: Bajerov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
(písomná zmienka k roku 1322) 
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• Areál Rímskokatolíckeho kostola sv. Michala – novoveké kultúrne vrstvy. 
 
Obec: Brežany  
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1329). 
 

Obec: Bzenov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná správa k roku 1423). 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Zaniknutá stredoveká obec Dúbrava (písomné správy zo 14. – 15. storočia). 
 

Obec: Janov  
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1340). 

 
Obec: Klenov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      (1. písomná zmienka o obci k roku 1332). 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Poloha Hradisko – západne od obce – predpokladaná stredoveká hláska. 
 

Obec: Kvačany 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
písomná zmienka k roku 1588). 

 
Obec: Ľubovec 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 
Ľubovec:  

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      (1. písomná zmienka k roku 1337). 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Poloha Košičany, juhozápadne od intravilánu obce – zaniknutá stredoveká obec 

Košičany (1. písomná zmienka k roku 1335, zánik začiatkom 16. storočia) 
Ľubovec, miestna časť Ruské Pekľany: 

•  Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka k roku 1335). 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Rímska minca cisára Hadriána. 
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Obec: Miklušovce 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1332). 

• Areál Gréckokatolíckeho chrámu – výskumom zdokumentované nehnuteľné 
a hnuteľné nálezy zo stredoveku až novoveku. 

 
Obec: Ovčie 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1320). 

 
 
Obec: Radatice 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro miestnej časti Radačov – územie s predpokladanými 
archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka 
o obci k roku 1261). 

• Historické jadro miestnej časti Meretice – územie s predpokladanými 
archeologickými nálezmi z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka 
k roku 1332). 

• Vyvýšená terasa na pravom brehu Svinky, severne od Pillerovho mlyna – hutnícke 
stredisko z včasnej doby dejinnej – železná troska. 

• Poloha Dubrovjany na ľavom brehu Svinky, severne od Pillerovho mlyna – 
hutnícke stredisko z včasnej doby dejinnej – železná troska. 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Zaniknutá stredoveká obec Budulov (1. písomná zmienka k roku 1247, posledná 

správa k roku 1355). 
• Zaniknutá obec Karachateleke (1. písomná zmienka k roku 1323, posledná správa 

k roku 1415). 
 
Obec: Rokycany 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
(1. písomná zmienka k roku 1295). 

 
Obec: Sedlice 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1329). 

• Na východnom okraji intravilánu obce, južne od cesty zo Suchej Doliny 
v susedstve ihriska dosiaľ bližšie nelokalizovaný zaniknutý stredoveký kostol. 

 
Obec: Suchá Dolina 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 
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• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná správa o obci z 30-tych rokov 14.   
storočia). 
• Zaniknutý stredoveký kostol v centre obce, na pravom, teda západnom brehu 

potoka. 
Ojedinelé nálezy: 

• Údolie potoka Sopotnica – kamenný sekeromlat z neskorej doby kamennej. 
 

Obec: Víťaz 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná zmienka o obci k roku 1272). 
• Zaniknutá stredoveká obec Pohlodov – Korlátová Poruba so zaniknutým kostolom 

(známa z písomných správ zo 14. – 15. storočia) – NKP, evidovaná v ÚZPF pod 
č.2059/0 

Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy: 
• Zaniknutá stredoveká obec Maliník, známa z písomných správ zo 14. storočia, 

zrejme na ploche majera Gluhov vystupujúceho od 15. storočia. 
 

Obec: Žipov 
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít 
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi: 

• Historické jadro obce – územie s predpokladanými archeologickými nálezmi 
      z obdobia stredoveku až novoveku (1. písomná správa o obci k roku 1354). 

• Zaniknutý stredoveký kostol podľa tradície v blízkosti domu súp. č. 23. 
 
Krajský pamiatkový úrad Prešov v zmysle pamiatkového zákona v spolupráci 
s príslušným stavebným úradom, pri vykonávaní akejkoľvek stavebnej, alebo inej 
hospodárskej činnosti, zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk, aj 
mimo vyššie uvedených území s evidovanými a predpokladanými archeologickými 
nálezmi, v procese územného a stavebného konania. 
 
 
10.  Kultúrne pamiatky 

 
Obec: Bajerov 
V obci Bajerov je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Rímskokatolícky kostol sv. Michala – č. ÚZPF 11180/0 – klasicistický, postavený roku 

1826 na mieste predošlého kostola, obnovený roku 1930. Jednoloďová stavba 
s polkruhovým záverom presbytéria, parcelné č. 33. 

 
Obec: Brežany 
V obci Brežany je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša evanjelistu – č. ÚZPF 272/0 – pozdĺžna drevená 

zrubová stavba z roku 1727 ovplyvnená formou drevených ako aj kamenných 
stredovekých kostolov regiónu, parcelné č. 205, 206. 
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      Národná kultúrna pamiatka Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša evanjelistu má 
vyhlásené ochranné pásmo rozhodnutím Okresného úradu v Prešove oddelenie 
regionálneho rozvoja č. 74/03085 zo dňa 22. júla 1994. 

 
Obec: Bzenov 
V obci Bzenov nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna 
národná kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Janov  
V obci Janov nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna 
národná kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Klenov 
V obci Klenov je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Gréckokatolícky kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky s areálom – č. ÚZPF 2074/1-3 

– postavený v polovici 14. storočia. Jednoduchý obdĺžnikový jednoloďový objekt so 
štvorcovým pôdorysom presbytéria, bez veže, parcelné č. 1, 2, 3. NKP tvoria tri 
pamiatkové objekty: 
• Kostol (2074/1) 
• Zvonica drevená (2074/2) 
• Múr ohradový (2074/3) 

 
Obec: Kvačany 
V obci Kvačany nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna 
národná kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Ľubovec 
V obci Ľubovec je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Kaštieľ a park – č. ÚZPF 2262/1-2 – v časti obce Ruské Pekľany, kaštieľ pôvodne 

rokoková stavba z 2. tretiny 18. storočia, v polovici 19. storočia čiastočne prestavaný. 
Fasáda je členená kanelovanými pilastrami s nárožnou rustikou. Okolie kaštieľa je 
upravené v prírodno-krajinárskom štýle. Parková dispozícia využíva pôvodnú 
modeláciu terénu s uplatnením prvkov vodného systému. V parku pred záhradným 
priečelím kaštieľa sa nachádza torzo fontány z roku 1880 – 1890, parcelné č. 122, 
124, 127. 

 
Obec: Miklušovce 
V obci Miklušovce je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – č. ÚZPF 326/0 – pôvodne 

ranogotický postavený koncom 13. storočia, obnovený po roku 1889. Jednoloďová 
stavba s presbytériom so štvorcovým pôdorysom, parcelné č. 1, 2. 

 
Obec: Ovčie 
V obci Ovčie nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna národná 
kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Radatice 
V obci Radatice sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované tieto národné kultúrne pamiatky: 
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• Rímskokatolícky kostol sv. Martina – č. ÚZPF 343/0 – pôvodne gotický, postavený 
pred rokom 1300, prestavaný v roku 1630. Jednoloďový solitérny objekt so svätyňou 
ukončenou rovným záverom, na ktorú zo severnej strany nadväzuje sakristia, parcelné 
číslo 1. 

• Rímskokatolícky kostol sv. Imricha – č. ÚZPF 325/0 – ranogotický s retardovanými 
románskymi prvkami, postavený pred rokom 1300. V 18. storočí barokizovaný. 
Jednoloďový solitérny objekt, so svätyňou ukončenou rovným záverom, na ktorú zo 
severnej strany nadväzuje užšia primárna sakristia a predstavaná veža, parcelné č. 
385. 

• Kaštieľ – č. ÚZPF 10846/0 – neskoroklasicistická stavba z roku 1863, pôdorysného 
tvaru „U“, ktorý bol v roku 1901 rozšírený o blokovú prístavbu, parcelné č. 533, 534. 

 
 
Obec: Rokycany 
V obci Rokycany je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná jedna národná 
kultúrna pamiatka. 
• Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny – č. ÚZPF 345/0 – neskorogotický, postavený 

koncom 14. storočia, obnovený po roku 1462. Jednoloďová stavba s polygonálnym 
presbytériom a drevenou vstavanou vežou, parcelné č. 1. 

 
Obec: Sedlice 
V obci Sedlice nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna 
národná kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Suchá Dolina 
V obci Suchá Dolina nie je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná žiadna 
národná kultúrna pamiatka. 
 
Obec: Víťaz 
V obci Víťaz sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných 
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované tieto národné kultúrne pamiatky: 
• Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja apoštola s areálom – č. ÚZPF 11480/1-3 – 

ranogotický kostol, postavený v prvej polovici 14. storočia, s barokovou prestavbou 
v 70-tych rokoch 18. storočia. Pozdĺžna jednoloďová stavba s polygonálnym 
presbytériom a vstavanou vežou na západnom priečelí lode, parcelné č. 162/1, 162/2. 
NKP tvoria tri pamiatkové objekty:  
• Kostol (11480/1) 
• Múr ohradový (11480/2) 
• Cintorín prikostolný ( 11480/3) 

• Kostol zaniknutý – č. ÚZPF 2059/0 – archeologická lokalita – zaniknutá obec 
s kostolom, nachádza sa juhozápadne od intravilánu obce Víťaz na pravom brehu 
potoka Pohlodov, parcelné č. 1112. 

 
Obec: Žipov 
V obci Žipov je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu evidovaná jedna národná 
kultúrna pamiatka. 
• Kaštieľ – č. ÚZPF 407/1-2 – objekt kaštieľa bol postavený koncom 18. storočia 

v duchu nastupujúceho klasicizmu, ako dvojpodlažný, zásadnejšie upravený až po 2. 
svetovej vojne parcelné č. 281, 282, 283. NKP tvoria dva pamiatkové objekty: 
• Kaštieľ (407/1) 
• Stavba obytná (407/2) 
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Na plochách národných kultúrnych pamiatok a ich ochranných pásiem je nevyhnutné dodržať 
ustanovenia § 32 pamiatkového zákona.  
V obciach sa nachádzajú aj ďalšie objekty s architektonickými, historickými a kultúrnymi 
hodnotami, ktoré nie sú evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Tieto je 
vhodné v teréne vytipovať a zaradiť ich do Zoznamu pamätihodností obcí. Obce si môžu 
zaviesť v zmysle § 14 zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších 
predpisov evidenciu pamätihodností obce. Do evidencie pamätihodností možno zaradiť 
hnuteľné a nehnuteľné veci, kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy 
ulíc, katastrálne a zemepisné názvy viažuce sa k histórií  a osobnostiam obce. 
K pamätihodnostiam je možné zaradiť aj staré stromy v katastri, božie muky, kríže a iné 
objekty. Krajský pamiatkový úrad Prešov na požiadanie poskytne obciam metodickú 
a odbornú pomoc pri evidovaní pamätihodností obce. 
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11.   Cestovný ruch 
 
11.1. Ponuka a dopyt cestovného ruchu, návštevnosť v mikroregióne 
V nadväznosti na Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR a Regionalizáciu 
cestovného ruchu v Slovenskej republike, v zmysle Územného plánu veľkého územného 
celku Prešovského kraja je mikroregión „Čierna hora“ v okrese Prešov, súčasťou 
Šarišského regiónu zaberajúci oblasť dolného Šariša. 
Hlavným rekreačným priestorom v blízkosti riešeného územia je rekreačný krajinný celok 
Bachureň – Branisko, ktorý má charakter pre letnú a zimnú turistiku a rekreačný krajinný 
celok Stredný Spiš, ktorý má charakter osídlenia pre chalupárenie a vidiecku turistiku. 
Mikroregión „Čierna Hora“ ako Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ má 
dostatočne veľký prirodzený potenciál pre rozvoj turizmu a cestovného ruchu v území.  
 
 
Obec: Bajerov 
 
Potenciál územia  
Územie obce Bajerov leží v údolí Kvačianskeho potoka v atraktívnom, málo narušenom 
prírodnom prostredí na území Šarišskej vrchoviny, ktoré na juhu naväzujú na Sedlickú 
brázdu a Sopotnické vrchy a je relatívne blízko krajského mesta Prešov. Toto dáva 
predpoklad tvorby rekreačného zázemia pre toto sídlo. Preto obec Bajerov slúži ako 
priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné uvažovať o 
prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti využitia 
miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre turistiku, 
cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. Na území obce sa 
nenachádza žiadna rekreačná lokalita a nenachádzajú sa ani záhradkové osady.  
Obec má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom 
prostredí. Severná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné 
predpoklady pre plné rozvinutie dynamickej turistiky a pešej turistiky. Predovšetkým údolie 
vodného toku Kvačianskeho potoka a naň nadväzujúci zalesnený masív Šarišskej 
vrchoviny poskytuje široké možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie 
v prírodnom prostredí. Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko 
peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce 
Kvačany a Žipov. Riešenie územného plánu obce navrhuje možné napojenie na tieto 
značené chodníky a tým sa umožní zokruhovanie výletných trás s rôznou dĺžkou a 
obtiažnosťou, vytvárajúcou optimálne podmienky predovšetkým pre prepojenie 
navrhovaných aktivít v území a centrom obce Bajerov. Na území obce sa nachádza 
čiastočne preskúmaná priepasť Pukavica. Je to geneticky zaujímavá rozsadlinová jaskyňa 
nachádzajúca sa severozápadne od zastavaného územia obce na lokalite zvanom 
Pukavica v zlepencoch centrálnokarpatského paleogénu Šarišskej vrchoviny. Z 
uskutočnených  prieskumov vyplýva, že je potrebné ohradiť otvor, označiť jaskyňu a 
preložiť poľnú cestu. Tento prírodný výtvor je potrebné zakomponovať do riešenia 
územného plánu obce a po podrobnom preskúmaní a potrebných úpravách využiť 
v riešení turizmu. 
V riešenom území sa nachádzajú tri pramene prírodných minerálnych vôd. Pôvodné 
vývery minerálnych vôd, ktoré boli prehĺbené sa nachádzajú na severozápade územia vo 
vzdialenosti približne 1,5 km od stredu obce. Vody sa využívajú na pitie. Pramene sa po 
odbornom zachytení a úprave okolia a podobne ako priepasť Pukavica, môžu využiť ako 
cieľové turistické body.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír Fiľov 
v blízkych lesoch, kde pôsobí Poľovnícke združenie Fiľov, ktoré má 15 poľovníkov 
a vlastní účelový objekt na území obce. 
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Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Koncepcia rozvoja neuvažuje so zariadeniami a plochami pre rekreáciu a cestovný ruch. 
Na severozápade územia vo vzdialenosti približne 1,5 km od stredu obce sa nachádzajú 
pôvodné vývery minerálnych vôd, ktoré sa využívajú na pitie a po odbornom zachytení 
a úprave okolia môžu využiť ako cieľové turistické body.  
Územný plán obce pre dennú a víkendovú rekreáciu rieši využitie práve plochy pri týchto 
prameňoch. Pre dennú a víkendovú rekreáciu využíva plochy na opačnej stane obce, kde 
je z vrcholu kopca Štvrtky z výšky 495 m.n.m. a Bekovca z výšky 502,3 m.n.m. dobrý 
panoramatický výhľad na celú obec a okolie.   
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
severná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady 
pre jej plné rozvinutie. Predovšetkým údolie vodného toku Kvačianského potoka a naň 
nadväzujúci zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké možnosti nenáročných 
turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Naproti tomu krajinná štruktúra 
východnej časti riešeného územia s dominantne zastúpenou veľkoblokovou ornou pôdou 
nie je z pohľadu turistického návštevníka veľmi atraktívna. Samotná obec má vhodné 
lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov 
predovšetkým vo väzbe na susedné obce Kvačany a Žipov.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nových turistických chodníkov po terajších poľných 
a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce 
Bajerov s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:  
• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od kostola v obci Bajerov po miestnej 

komunikácii a potom po poľnej ceste severným smerom na lokalitu s miestnym 
názvom Pukavica, kde sa nachádza čiastočne preskúmaná priepasť Pukavica a 
ďalej vedie na lokalitu Mercinkovec a potom údolím bezmenného potoka severným 
smerom až k prameňom minerálnych vôd Tri studničky.  

• Cykloturistický chodník číslo 2 –  vedie od kostola v obci Bajerov po miestnej 
komunikácii a poľnej ceste južným smerom na lokalitu s miestnym názvom Kopce a 
ďalej vedie južným smerom na území obce Sedlice v údolí bezmenného potoka 
v blízkosti prírodnej rezervácie Dunitovej skalky ku kostolu, kde sa tento turistický 
chodník napája na modrý – 2820 turistický značený chodník.  

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z lokality Štvrtky 495 m.n.m. a z Bekovca 502,3 m.n.m. 
na východe územia s panoramatickými výhľadmi. 
 
 
Obec: Brežany  
 
Potenciál územia  
Brežany ležia v Šarišskej vrchovine v doline Brežanského potoka, pravostranného prítoku 
Svinky, v atraktívnom, málo narušenom prírodnom  prostredí. Nachádza sa relatívne 
blízko mesta Prešov. Toto dáva predpoklad tvorby rekreačného zázemia pre túto obec. 
Preto je potrebné, aby obec Brežany slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii 
cestovného ruchu a je možné uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a 
vidiecku turistiku. Možnosti využitia miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, 
ktoré môžu slúžiť pre turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku 
turistiku.  
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Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
V severnej časti územia sa nachádza záhradkárska osada s 12 chatkami.  
Uprostred obce, na verejnom priestranstve sa nachádza minerálny prameň. Prameň je 
chránený dreveným prístreškom. Vedľa je osadený altánok. Úpravou okolia sa môže 
využiť ako cieľový turistický bod. 
V dedine sa nachádza drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša Evanjelistu z roku 
1727, ktorý je jediný v okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej vrchovine. Na 
Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Kostolík je súčasťou 
historického cintorína. Táto národná kultúrna pamiatka môže slúžiť ako turistický produkt 
so špecifickou tematikou (poznávanie historických, kultúrnych a cirkevných pamiatok). 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
severovýchodná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné 
predpoklady pre jej plné rozvinutie. V náväznosti na údolie vodného toku rieky Svinka a 
zalesnený masív Šarišskej vrchoviny sú vytvorené široké možnosti nenáročných 
turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Obec má vhodné lokalizačné 
predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým 
vo väzbe na susedné obce a mesto Prešov. Riešeným územím hlavné turistické trasy 
značených turistických chodníkov neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v riešenom 
katastrálnom území obce Brežany slúžia turistické chodníky po poľných a lesných 
cestách. V území obce je plánovaná cykloturistická trasa. 
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to najmä z lokality Lesík 494 m.n.m. a Bučina 529,4 m.n.m. s panoramatickými 
výhľadmi. 
 
 
Obec: Bzenov 
 
Potenciál územia  
Územie obce Bzenov leží v údolí rieky Svinka v atraktívnom, málo narušenom prírodnom  
prostredí na území Šarišskej vrchoviny, ktoré na juhu nadväzuje na Sedlickú brázdu a 
Sopotnické vrchy a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva predpoklad 
tvorby rekreačného zázemia pre túto obec. Preto je potrebné, aby obec Bzenov slúžila 
ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a je možné uvažovať o 
prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti využitia 
miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre turistiku, 
cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. Údolie vodného toku 
rieky Svinka a naň nadväzujúci zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké 
možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
V juhozápadnej časti obce v  údolí Hlbokého potoka je rekreačná lokalita, kde sa 
nachádzajú chaty a objektov pôvodnej zástavby pre rekreáciu - cca 10 objektov 
s obmedzenou možnosťou doplnenia – cca 10 rekreačných chát. 
Keďže obec nemá dostatok vhodných prírodných plôch pre rozvoj rekreačnej funkcie a 
sama tvorí prirodzený nástup do rekreačného priestoru Čierna hora, je vybudovaná na jej 
území turistická základňa s ubytovňou o kapacite 20 lôžok a s informačným strediskom. 
Ubytovacie služby sú na úrovni turistickej ubytovne, kde je navrhované zvýšenie 
ubytovacej kapacity minimálne na 46–52 lôžok a stravovacích kapacít cca 50 stoličiek. 
 



 
 
 

 87 

Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
severovýchodná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné 
predpoklady pre jej plné rozvinutie. Údolie vodného toku rieky Svinka a naň nadväzujúci 
zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké možnosti nenáročných turistických 
vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Obec má vhodné lokalizačné predpoklady 
ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na 
susedné obce Radatice, Rokycany a mesto Prešov. Riešeným územím hlavné turistické 
trasy značených turistických chodníkov neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v riešenom 
katastrálnom území obce Bzenov slúžia len turisticky neznačené chodníky po poľných 
a lesných cestách.  
V územnom pláne obce nové cykloturistické trasy nie sú navrhnuté, lebo územie je 
vhodne pokryté existujúcimi cyklotrasami. 
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to z lokality Povrazy na severozápade územia, Rokytová (kóta 405) a nad 
rómskou osadou na juhu územia (kóta 337) s panoramatickými výhľadmi. 
 
 
Obec: Janov  
Potenciál územia  
Územie obce Janov leží v juhovýchodnej časti Šarišskej vrchoviny v doline Veľkej Svinky. 
Územie poskytuje široké možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie 
v prírodnom prostredí. Obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších 
turistických a cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Radatice, 
Bzenov a mesto Prešov. Riešeným územím hlavné turistické trasy značených turistických 
chodníkov neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v riešenom katastrálnom území obce Janov 
slúžia len turisticky neznačené chodníky po poľných a lesných cestách.  
V juhozápadnej časti obce Janov sa nachádza lyžiarsky vlek v dĺžke cca 450 m.  
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie. Významná vyhliadka sa nachádza nad vlekom s výhľadom na Prešov a Dubník. 
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Rekreačnú funkciu je možné rozvíjať v juhozápadnej časti obce pri lyžiarskom vleku s 
vybudovaním rekreačného zázemia - rozšírenie lyžiarskeho areálu – zväčšiť počet vlekov 
s umelým zasnežovaním. 
Obec Janov má stavebné povolenie na výstavbu Obecného spoločenského centra 
s ubytovaním a stravovaním, ktoré bude situované pri lyžiarskom vleku, s predpokladanou 
kapacitou cca 20 lôžok a cca 50 stoličiek. 
Úpravou okolia Galérie Pavla Šarišského je možné vytvoriť priestor pre turistické využitie. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Obec má 
vhodné lokalizačné predpoklady pre jej plné rozvinutie. Údolie vodného toku rieky Svinka 
a naň nadväzujúci zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké možnosti 
nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Obec má vhodné 
lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov 
predovšetkým vo väzbe na susedné obce. Riešeným územím hlavné turistické trasy 
značených turistických chodníkov neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v riešenom 
katastrálnom území obce Janov slúžia len turisticky neznačené chodníky po poľných 
a lesných cestách.  
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Obec: Klenov 
 
Potenciál územia  
Územie obce Klenov leží na území Sedlickej brázdy, ktoré na juhu nadväzuje na kopce 
Roháčky a na údolie potoka Sopotnica v atraktívnom, málo narušenom prírodnom 
prostredí a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva predpoklad tvorby 
rekreačného zázemia pre toto okresné sídlo. Preto je potrebné, aby obec Klenov slúžila 
ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné uvažovať o 
prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti využitia 
miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre spoznávajúco – 
náučnú turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. 
V katastri obce sa nachádza asi 50 studničiek a prítokov potoka Sopotnica, rieky Svinka 
ale aj Hornádu. Táto skutočnosť by mohla byť využiteľná pre  náučno – spoznávací 
turizmus. Obec má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku 
v prírodnom prostredí. Realizácia turistických aktivít ako nástupu do údolia potoka 
Sopotnica a do priestoru Roháčky a Bujanovských vrchov – potenciálu rekreácie 
a cestovného ruchu prispieva k oživeniu lokálnej ekonomiky a vytvoreniu sezónnych 
a nesezónnych pracovných miest. Možnosť vybudovania rekreačného zázemia obce v jej 
južnej a juhozápadnej časti a realizovania vhodných ubytovacích kapacít cestovného 
ruchu priamo v zastavanom území obce, je spojené s využívaním miestnej infraštruktúry 
a tam lokalizovaných stravovacích, pohostinských, obchodných a iných doplnkových 
služieb turistickými návštevníkmi.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír 
v blízkych lesoch katastra, ktorý vlastní Poľovnícke združenie Potok v Miklušovciach, 
ktoré má 20 poľovníkov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Rekreačnú funkciu je možné rozvíjať južne a juhozápadne od zastavaného územia obce v 
priestore potoka Sopotnica a lesných masívov Čiernej hory s vybudovaním rekreačného 
zázemia v zastavanom území obce.  
Územný plán obce rieši v nástupnej juhovýchodnej časti Areál oddychu a športu s 
vybudovaním rybníka o výmere cca 4 600 m2 na potoku Sopotnica a na priľahlých 
plochách jeho rekreačné využitie, ktorého súčasťou je nadväzujúci športový areál 
s futbalovým ihriskom. Pre rodinnú a víkendovú rekreáciu budú slúžiť plochy Relaxačnej 
zóny Bystrá v údolí horného toku potoka Bystrá s využitím lesných porastov v okrajových 
polohách územia v súlade so záujmami ochrany prírody, kde je chata a plochy, ktoré sú 
už v súčasnosti využívané ako výletné miesta a cieľové turistické body s  vytvorením 
posedenia a relaxovania. Riešená výhľadová relaxačná zóna Bystrá v západnej časti 
obce má výmeru 47 360 m2. Územný plán rieši na území bývalého hospodárskeho dvora 
realizáciu chovu koni za účelom zriadenia hypocentra s ustajnením predpokladaného 
chovu 10 až 20 koní a príslušným sociálnym a servisným vybavením s výbehom o výmere 
približne 11 760 m2 na susediacich pasienkoch a výjazdoch po turistických 
hypochodníkoch po okolí obce. Pre zvýšenie atraktivity obce pre turizmus územný plán 
rieši na ploche archeologickej lokality obnovenie strážnej veže – hlásky nachádzajúcu sa 
na Hradisku západne od centra obce vybudovaním jej drevenej repliky s využitím na 
atraktívne vyhliadky. Riešenie využíva chov oviec v obci pre začlenenie do rámca turistiky 
a rekreácie realizáciou salaša vo východnej časti obce. Rozvoj tejto poľnohospodárskej 
aktivity ponúka možnosti vzniku aktivít pre agroturistiku a premeny jestvujúcich domov na 
rekreačné využitie a chalupárenie. Pre posilnenie možnosti ubytovania slúži aj realizácia 
penziónu v zastavane časti obce. Na území zastavanej časti obce sú tri rekreačné plochy 
o výmere celkom 6 000 m2. Rozvojom športovísk zimných športov na území obce, 
cykloturistických, turistických chodníkov a hypochodníkov, vznikom aktivít agroturistiky a 
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chalupárenia budú vytvorené veľmi vhodné podmienky postupnej premeny tejto obce na 
sídlo s významnou rekreačnou funkciou k čomu je riešením tejto dokumentácie 
predurčené. Pre potreby rozvoja cestovného ruchu bude slúžiť zriadenie informačného 
centra v rámci kultúrno–spoločenských zariadení v budove kultúrneho domu a na území 
obecného parku v centrálnej časti. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Východná časť 
riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady pre jej plné 
rozvinutie. Predovšetkým prielomové údolie vodného toku potoka Sopotnica a  naň 
nadväzujúci zalesnený masív vrchov Roháčky poskytuje široké možnosti nenáročných 
turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Naproti tomu krajinná štruktúra 
východnej časti riešeného územia s dominantne zastúpenou veľkoblokovou ornou pôdou 
nie je z pohľadu turistického návštevníka veľmi atraktívna.  
Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na obec Miklušovce a Sedlice.  
Pre pešiu turistiku v riešenom katastrálnom území obce Klenov slúžia aj turisticky 
neznačené chodníky po poľných a lesných cestách. Územný plán obce rieši vytvorenie 
nových turistických chodníkov po terajších poľných a lesných cestách pre prepojenie 
jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce Klenov s rôznou dĺžkou 
a obtiažnosťou:  
• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od zastávky SAD v obci Klenov po poľnej 

ceste juhovýchodným smerom k obci Miklušovce na rozhranie obcí v mieste Grejnár 
a potom severozápadným smerom po hrebeni Sedlickej brázdy  s peknými 
vyhliadkami na obec, Slanské a Volovské vrchy, Šarišský a Kapušiansky hrad 
s napojením na cestu II/546 a po nej na Klenovský vrch a potom po ceste III/5463 
späť k východziemu miestu.  

• Cykloturistický chodník číslo 2 –  vedie od zastávky SAD v obci Klenov smerom na 
Margecany a pri vodojeme juhozápadným smerom po poľnej ceste do Brezín 
v lesnom prostredí k Miklušovským skalám do juhozápadnej časti obce Miklušovce a  
po ceste III/5463 späť k východziemu miestu.  

• Cykloturistický chodník číslo 3 –  vedie od zastávky SAD v obci Klenov po poľnej 
ceste juhovýchodným smerom k obci Miklušovce na rozhranie obcí v mieste Grejnár 
a potom po poľnej po hrebeni Sedlickej brázdy  do obce Sedlice. 

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z Banského vrchu na severe územia a z Úboča s 
panoramatickými výhľadmi na severovýchode. 
 
 
Obec: Kvačany 
 
Potenciál územia  
Územie obce Kvačany leží v údolí Kvačianskeho potoka v atraktívnom, málo narušenom 
prírodnom prostredí na území Šarišskej vrchoviny, ktoré na juhu naväzuje na Sedlickú 
brázdu a Sopotnické vrchy a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva 
predpoklad tvorby rekreačného zázemia pre toto sídlo. Je potrebné, aby obec Kvačany 
slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné 
uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti 
využitia miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre 
turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku.  
Na území obce sa nenachádzajú záhradkové osady. Územia a objekty kúpeľného 
charakteru sa v katastrálnom území obce nenachádzajú. V riešenom území sa 
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nenachádzajú ani zdroje liečivých minerálnych vôd. Obec má vhodné podmienky pre 
chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. Obec má vhodné lokalizačné 
predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým 
vo väzbe na susedné obce Bajerov, Miklušovce a Klenov. Riešeným územím hlavné 
turistické trasy značených turistických chodníkov neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v 
riešenom katastrálnom území obce Kvačany slúžia len turisticky neznačené chodníky po 
poľných a lesných cestách. Určitou nevýhodou trasovania turistických značkovaných 
chodníkov z pohľadu účastníka cestovného ruchu je ich vzdialenosť od obce. Po 
katastrálnych územiach blízkych obci prechádzajú cyklistické trasy. Na území obce je 
niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie okolie s 
panoramatickými výhľadmi.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír Fiľov 
v blízkych lesoch, kde pôsobí Poľovnícke združenie Fiľov, ktoré má sídlo v Bajerove a má 
22 poľovníkov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Na území obce sa nachádza rekreačná lokalita v severovýchodnej časti nezastavaného 
územia pri potoku Kopaná. Územný plán obce rieši v nadväznosti na túto lokalitu 
Rekreačné stredisko Pod Osičím s viacúčelovou vodnou nádržou a letným táborom 
o celkovej výmere cca 26 060 m2 na južných a južných svahoch Včelinca na oboch 
brehoch potoka Kopaná s potrebným ubytovacím, stravovacím, technickým a sociálnym 
zariadením s možnosťou umiestnenia 15 rekreačných chát. Hlavný dopravný nástup bude 
z lokality Pod dlhým vrchom, ale aj po lesnej ceste popri potoku z východnej strany. 
V juhovýchodnej časti je riešená ďalšia Rekreačná lokalita Za potokom na ľavom brehu 
Kvačianskeho potoka o celkovej výmere cca 22 810 m2, kde je možné umiestnenie 24 
rekreačných chát. Rekonštrukciou kultúrneho domu pribudne ďalších 10 lôžok turistického 
ubytovania. 
 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
západná a južná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné 
predpoklady pre jej plné rozvinutie. Predovšetkým údolie vodného toku Kvačianskeho 
potoka a naň nadväzujúce zalesnené masívy Šarišskej vrchoviny poskytujú široké 
možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí.  Naproti 
tomu krajinná štruktúra vo východnej časti riešeného územia s dominantne zastúpenou 
veľkoblokovou ornou pôdou nie je z pohľadu turistického návštevníka veľmi atraktívna.  
Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Bajerov, Miklušovce 
a Sedlice.  
Územný plán na území rieši jeden nový cykloturistický chodník s rôznou obtiažnosťou 
jeho trasy pre prepojenie aktivít na území obce. 
• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od kultúrneho domu v obci Kvačany po ceste 

III/5465, potom pri obchode po miestnej komunikácii južným smerom po poľných 
cestách na vyhliadku na lokalite Pod Viechou a potom späť po lúkach cez Dolik k 
obecnému úradu.   

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z Osičia na západe územia (Nad Osičím 575,2 m.n.m.), 
z privrátených severných svahov Samoprútov (Rovienka 537,0 m.n.m.) a Dolika (Pod 
Viechou 517,0 m.n.m.) na juhovýchode územia obce s panoramatickými výhľadmi. 
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Obec: Ľubovec 
 
Potenciál územia  
Územie obce Ľubovec leží na území Sedlickej brázdy, ktoré na juhu nadväzuje na 
Sopotnické vrchy a na východe na údolie rieky Svinka v atraktívnom, málo narušenom 
prírodnom prostredí a je relatívne blízko okresného mesta Prešov ale aj mesta Košice. 
Toto dáva predpoklad tvorby rekreačného zázemia pre tieto sídla. Preto je potrebné, aby 
obec Ľubovec slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného  ruchu a 
preto je nutné uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. 
Možnosti využitia miernejších terénov v katastrálnych územiach sú široké, ktoré môžu 
slúžiť pre náučno–spoznávajúcu a jazdeckú turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v 
zime pre lyžiarsku turistiku. Východná časť riešeného katastrálneho územia obce má 
vhodné lokalizačné predpoklady pre jej plné rozvinutie. Na východe riešeného územia sa 
nachádza rekreačná lokalita  s chatami hlavne na ľavom brehu rieky Svinka v priestore 
Pillerového Mlyna, ktorá bezprostredne nadväzuje na väčšiu lokalitu susednej obce 
Ličartovce, ktorú riešil Územný plán obce Ličartovce a ktorú využívajú predovšetkým 
obyvatelia miest Prešov a Košice, má svoje dobré rozvojové predpoklady. Obec 
má vhodné podmienky pre letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. Na území obce 
sa nenachádzajú záhradkové osady.  
Možnosť vybudovania ubytovacích kapacít cestovného ruchu priamo v zastavanom území 
obce, predovšetkým na území Ruských Peklian, je spojené s využívaním miestnej 
infraštruktúry, kde sú predpoklady rozvoja chalupárenia a kde by mohli byť lokalizované 
potrebné stravovacie, pohostinské,  obchodné a iné doplnkové služby turistickými 
návštevníkmi. Realizácia turistických aktivít ako nástupu do údolia rieky Svinka, kde je už 
teraz známa rekreačná lokalita s chatami a do priestoru Sopotnických vrchov – potenciálu 
rekreácie a cestovného ruchu prispieva k oživeniu lokálnej ekonomiky a vytvoreniu 
sezónnych a nesezónnych pracovných miest.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír 
v blízkych lesoch, kde pôsobí Poľovnícke združenie Háj, ktoré má 26 poľovníkov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Na východe riešeného územia sa nachádza rekreačná lokalita s chatami hlavne na ľavom 
brehu rieky Svinka v priestore Pillerového Mlyna, ktorá bezprostredne nadväzuje na 
väčšiu lokalitu susednej obce Ličartovce, ktorú riešil Územný plán obce Ličartovce a ktorú 
využívajú predovšetkým obyvatelia miest Prešov a Košice a má svoje dobré rozvojové 
predpoklady. Jej rozvoj ovplyvni realizácia vodnej nádrže na rieke Svinka. Za účelom 
realizovať na území obce podmienky agroturistiky odkúpila firma SHR – Ing. Juraj 
Petranský, Ľubovec pozemok a budovu niekdajšej základnej školy západne od areálu 
kaštieľa a parku.  
Územný plán rieši v lese na Vlčom potoku, ktorý je pravým prítokom Peklianskeho potoka, 
na miestach pôvodných vodných priehradzok vybudovanie rybníkov, realizovať chov koni 
s ustajnením a príslušným sociálnym a servisným vybavením na území bývalého 
hospodárskeho dvora s výbehom o výmere približne 56 840 m2 na susediacich 
pasienkoch za účelom zriadenia hypocentra a na lokalite Kruh zriadiť golfové ihrisko s 
využitím plochy bývalého hospodárskeho dvora v Ruských Pekľanoch na výstavbu 
objektov golfového klubu po uskutočnení príslušných asanačných úpravách. Tento areál 
o výmere  270 285 m2 tvorí vlastné športovisko 18-ich jamôk. Jestvujúci bytový potenciál 
Ruských Peklian dáva veľký potenciál pre riešenie funkcie chalupárenia ale aj ubytovania 
na súkromí a agroturistiku. Túto novú funkciu je potrebné podporovať. Podporovať je 
potrebné využitie kultúrnej pamiatky kaštieľa a jeho parku pre funkčné využitie cestovného 
ruchu a rekreácie.  
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Na potoku Ľubovček južne od zastavanej časti Ľubovca územný plán rieši záchytnú 
vodnú nádrž proti prívalovým vodám – jazierko, ktorá bude mať aj ďalšie využitie. Bude 
využívaná aj pre letnú rekreáciu s možnosťou výstavby Letného tábora Ľubovček 
vrátane stravovacieho zariadenia. V blízkosti o výmere 121 300 m2 rieši rekreačné 
stredisko Lúky s kúpaliskom, príslušným sociálnym zariadením a športoviskami. 
V severozápadnej časti Ľubovca v blízkosti bytových domov na západnom vstupe územný 
plán rieši umiestnenie motorestu s predpokladanou ubytovacou kapacitou 50 lôžok a 40 
stoličiek v jedálni a bufete. Pre víkendovú rekreáciu, voľný a viazaný cestovný ruch 
a turizmus rieši v súlade so záujmami ochrany prírody dobudovanie rekreačného priestoru 
Pillerov mlyn s terajšou výmerou cca 28 396 m2 a novú chatovú lokalitu Kliny 
v severovýchodnej časti obce v lokalite Hluboké o výmere  85 690 m2  pre výstavbu 
individuálnych chát s orientačným počtom 60 stavieb. Pre túto lokalitu je potrebné 
zabezpečiť podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu, ktorá stanoví základnú 
urbanistickú koncepciu priestoru, rámcové architektonické požiadavky výstavby a riešenie 
príslušnej občianskej vybavenosti a technickej infraštruktúry. Pre potreby rozvoja 
cestovného ruchu bude slúžiť zriadenie informačného centra v rámci kultúrno–
spoločenských zariadení v budove kultúrneho domu a na území obecného parku 
v centrálnej časti obce. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Východná časť 
riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady pre jej plné 
rozvinutie. Predovšetkým prielomové údolie vodného toku rieky Svinka vo východnej časti 
obce a na pravom brehu naň nadväzujúci zalesnený masív Sopotnických vrchov v južnej 
časti územia obce poskytuje široké možnosti nenáročných turistických vychádzok a 
relaxácie v prírodnom prostredí. Naproti tomu krajinná štruktúra severnej časti riešeného 
územia s dominantne zastúpenou veľkoblokovou ornou pôdou nie je z pohľadu 
turistického návštevníka veľmi atraktívna. Obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako 
východisko peších turistických a cykloturistických výletov.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nových turistických chodníkov po terajších poľných 
a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce 
Ľubovec s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:  
• Turistický chodník číslo 1 –  vedie od obecného úradu v obci Ľubovec po ceste 

III/5463 západným smerom, potom za hospodárskym dvorom po poľnej ceste 
severným smerom a potom po lesnej ceste na Bodrovú horu 537,7 m.n.m. a do 
rekreačnej lokality v severnej časti obce Suchá Dolina.  

• Ciklouristický chodník číslo 2 –  vedie od obecného úradu v obci Ľubovec na začiatku 
po červenom turisticky značenom chodníku 0901 južným smerom a potom okolo 
Ostrého vrchu poľnou cestou ku kaštieľu v Ruských Pekľanoch. 

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z červeného značeného turistického chodníka – Cesty hrdinov 
SNP z polohy Za záhradami na juhozápadných svahoch kóty 400,2 m.n.m. s 
panoramatickými výhľadmi, na juhu územia z priľahlých stráni a na časť Ruské 
Pekľany zo severozápadného vstupu k jej zastavanej časti a tiež z miest Kruhu na 
západe. 
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Obec: Miklušovce 
 
Potenciál územia  
Územie obce Miklušovce leží na území Sedlickej brázdy v údolí potoka Sopotnica, ktoré 
na juhu nadväzuje na Sopotnické vrchy v atraktívnom, málo narušenom prírodnom 
prostredí a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva predpoklad tvorby 
rekreačného zázemia aj pre toto sídlo. Možnosti využitia miernejších terénov v 
katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre spoznávajúco – náučnú a jazdeckú 
turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. Obec 
Miklušovce má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom 
prostredí. Realizácia turistických aktivít v údolí potoka Sopotnica ako nástupu do priestoru 
Sopotnických vrchov – potenciálu rekreácie a cestovného ruchu prispieva k oživeniu 
lokálnej ekonomiky a vytvoreniu sezónnych a nesezónnych pracovných miest.   
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír 
v blízkych lesoch na katastroch obcí Klenov, časť Kvačany a Miklušovce, kde pôsobí 
Poľovnícke združenie Potok.   
Pekná vyhliadka na obec sa naskytá z blízkych „Vysokých skál“ južne od zastavanej časti 
obce a zo Zajačej hory vo výške 635,1 m.n.m. na severovýchode na údolie potoka 
Sopotnica a susedné dediny.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Na území obce sa nenachádza žiadna rekreačná lokalita a nenachádzajú sa ani 
záhradkové osady. Obec nemá vytvorené ani vlastné výletné miesto.  
Územný plán obce rieši možnosť vybudovania rekreačného zázemia obce v jej 
juhozápadnej a juhovýchodnej časti realizovaním vhodných ubytovacích kapacít 
cestovného ruchu priamo v zastavanom území obce v rámci chalupárenia využívaním 
neobývaných domov a bývaním na  súkromí v rámci agroturistiky s využívaním miestnej 
infraštruktúry s možnosťou peších turistických výletov do okolia. V južnej časti vo väzbe 
na športoviska je riešený motorest s predpokladanou kapacitou 60 stoličiek v reštaurácii 
a 20 stoličiek v bufete. Rieši rozvoj lokálnej rekreácie v priestore južne v blízkosti 
„Vysokých skál“ s vyhliadkou a v Areáli rekreácie a športu plochách všešportového areálu 
pri futbalovom ihrisku so širokou škálou ihrísk, nekrytým kúpaliskom a novým motorestom 
s 20 lôžkami a 50 stoličkami v reštaurácii a bufete a inými doplnkovými službami pre  
turistických návštevníkov. Ďalej rieši dve rekreačné lokality. Prvá z nich, chatová lokalita 
Dolina, je na ploche terajšej záhradkovej osady v juhovýchodnej časti obce. Na ploche o 
výmere 4 153 m2 je možné umiestniť približne 10 rekreačných chát. Druhou je Areál 
rekreácie, turizmu a cestovného ruchu Bzikanec o výmere 77 640 m2 sa nachádza 
v severnej časti obce na hranici katastra. K tejto lokalite vedie aj nová trasa 
cykloturistického chodníka.  
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
východná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady 
pre jej plné rozvinutie. Prielomové údolie vodného toku potoka Sopotnica a  naň 
nadväzujúci zalesnený masív vrchov Sopotnických vrchov poskytuje široké možnosti 
nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Obec má vhodné 
lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických výletov 
predovšetkým vo väzbe na obec Klenov a Sedlice.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nových turistických chodníkov po terajších poľných 
a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce 
Miklušovce s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:  
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• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od budovy kultúrneho domu po ceste III/5463 
západným smerom do údolia bezmenného potoka pod Vysokými skalami a pokračuje 
po poľnej ceste juhozápadným smerom v jeho údolí. Z Vysokých skál vo výške 642,1 
m.n.m. je pekná vyhliadka. Ďalší priebeh chodníka je po lesnej ceste v jeho údolí 
západným smerom, kde pod vrcholom je možno odbočiť severným smerom do obce 
Klenov, na lokalitu s miestnym názvom Na Lysú, kde sa napojí na modrý turisticky 
značený chodník číslo 2821.  

• Cykloturistický chodník číslo 2 –  vedie od budovy kultúrneho domu po ceste III/5463 
východným smerom, potom po miestnej komunikácii okolo cintorína po poľnej ceste 
okolo starého židovského cintorína pod Zajačou horou severozápadným smerom do 
rekreačnej lokality Bzikanec na hranici obce. Z rekreačnej lokality najprv západným 
a potom južným smerom po lokalite Pod horou, ale už na území susednej obce 
Klenov, späť do obce v mieste pod Lodzinkami pri vodojeme a po miestnej 
komunikácii k východziemu miestu. 

• Turistický chodník –  vedie od budovy kultúrneho domu po ceste III/5463 východným 
smerom do údolia bezmenného potoka v blízkosti detského ihriska a pokračuje po 
poľnej a lesnej ceste južným smerom v jeho údolí až k poľovníckej chate a potom na 
Lysú k Bystrej Priehybe na rázcestie dvoch turisticky značených chodníkov modrého 
2821 a žltého 8729.  

 
 
Obec: Ovčie 
 
Potenciál územia  
Územie obce Ovčie  sa nachádza na južnom okraji Šarišskej vrchoviny, na styku s 
Čiernou horou, v atraktívnom, málo narušenom prírodnom prostredí. 
Za rekreačné zázemie sídla možno považovať Šarišskú vrchovinu mikroregión Čierna 
hora. Rozvojový zámer obce je orientovaný  na danostiach obce vo väzbe na región 
Čierna hora. Podmienky pre víkendovú rekreáciu poskytujú turistické trasy do blízkeho 
okolia a sieť cyklotrás.  
Ubytovacie služby v obci poskytuje súkromný penzión s kapacitou cca 10-12 lôžok. 
Územie poskytuje predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturisticky - aktívny chov 
oviec a koni.  
Účelom dennej rekreácie slúži  športový areál – hokejová ľadová plocha. Ďalšie športové 
plochy sú v rámci sídla na futbalovom ihrisku a pre šport je využívaná aj plocha 
multifunkčného ihriska. Účinnou koordináciou je možné tieto ihriská využívať aj pre 
športové vyžitie obyvateľstva a aj pre návštevníkov, v rámci turizmu. 
Obec Ovčie má v súčinnosti so susednými obcami rozpracovaný zámer integrovať tieto 
danosti a možnosti do spoločného podnikania v rámci mikroregiónu Čierna hora.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Na území obce sa nenachádza žiadna rekreačná lokalita a nenachádzajú sa ani 
záhradkové osady. Obec má vytvorené výletné miesta v lokalitách Svätá Anna, Čierna 
hora a Rohačka. 
Územie poskytuje predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturisticky - aktívny chov 
oviec a koni, ktorý by sa mohol rozšíriť o turistické využitie jazdy na koňoch a kočoch. 
Taktiež chov oviec s možnosťou rozšírenia o výrobu, ochutnávku a predaj syrových 
produktov. 
 
Pre účely aktívnej rekreácie je možné využiť plánovanú výstavbu rybníka pre rekreačný 
rybolov. Sú tu tiež možnosti   pre poľovníctvo v širšom okolí.  
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Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Samotná obec 
má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických 
výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce. 
Cez obec prechádza cykloturistická trasa Povodím Svinky číslo 5873 vedúcej z obce 
Ľubovec v nadmorskej výške 320 m.n.m. v ľahkej rekreačnej trase cez obce Radatice, 
Janov, Bzenov, Rokycany a ďalej cez Kojatickú Dolinu, Jarovnice do obce Renčišov vo 
výške 610 m.n.m. v športovej trase na Buče a do Lačnova a potom sa vracia späť cez 
obce Lipovce až do obce Šindliar, odkiaľ už v rekreačnej trase cez obce Fričovce, Široké, 
Víťaz, Ovčie a ďalej cez obce Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice a Suchá Dolina do 
východzej polohy v obci Ľubovec. Celková dĺžka tejto trasy je 82,5 km s približným 
prevýšením 680 m. Táto cyklistická trasa v obci Ľubovec naväzuje na ďalšiu trasu Údolím 
Svinky číslo 8882 v nenáročnom rekreačnom trasovaní do Obišoviec.  
Pre pešiu turistiku v riešenom katastrálnom území obce slúžia aj turisticky neznačené 
chodníky po poľných a lesných cestách.  
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie. Pekná vyhliadka na obec sa naskytá z lokality Čierna hora vo výške 1024,5 m.n.m. 
a  Rohačka 1 028,5 m.n.m. s panoramatickými výhľadmi.  
 
 
Obec: Radatice 
 
Potenciál územia  
Pri riešení záujmového územia vychádza územný plán s jedinečnosti sídla, prírodných 
podmienok, ich využitia a ochrany a rekreačno-športových možností. Za rekreačné zázemie 
sídla možno považovať Šarišskú vrchovinu mikroregión Čierna hora. Rozvojový zámer obce 
je postavený na danostiach obce vo väzbe na región Čierna hora. Územie – lokalita 
disponuje vhodnými objektmi, prírodnými a historickými danosťami – potok Svinka s prítokmi, 
chránené územia botanicky veľmi hodnotné, lesné porasty, výskyt minerálnych prameňov 
a liečivých rastlín, zrenovovaná kúria, kultúrne pamiatky a historické pamätníky. Územie 
poskytuje predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky a trampingu, agroturisticky - aktívny chov 
oviec a koni.  
Podmienky pre víkendovú rekreáciu poskytujú turistické trasy do blízkeho 
okolia, k prameňom minerálnych vôd a sieť cyklotrás.  
Účelom dennej rekreácie slúži  rekreačno-športový areál v severozápadnej časti sídla a jeho 
navrhované rozšírenie a prepojenia na občiansku vybavenosť obce. Ďalšie športové plochy 
sú v rámci sídla v školskom areály – účinnou koordináciou je možné tieto ihriská využívať nie 
len pre školské účely ale aj pre športové vyžitie obyvateľstva. 
V blízkom okolí zastavaného územia obce sa nachádza prírodná lokalita v povodí potoka 
Chujava s prepojením k minerálnemu prameňu Kvašna voda, ktorá ponúka možnosti pre 
vidiecky cestovný ruch. Obec Radatice má v súčinnosti so susednými obcami rozpracovaný 
zámer integrovať tieto danosti a možnosti do spoločného podnikania v rámci mikroregiónu 
Čierna hora.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Koncepcia vychádza z potenciálu obce a jej katastra a širších územných súvislostí, 
predovšetkým dynamickej rekreácie.  
Rozvojový zámer obce je postavený na danostiach obce vo väzbe na región Čierna hora. 
Územie – lokalita disponuje vhodnými objektmi, prírodnými a historickými danosťami – potok 
Svinka s prítokmi, chránené územia botanicky veľmi hodnotné, lesné porasty, výskyt 
minerálnych prameňov a liečivých rastlín, zrenovovaná kúria, kultúrne pamiatky a historické 
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pamätníky. Sú tu predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky a trampingu, agroturisticky - 
aktívny chov oviec a koni.  
Zámer navrhuje budovanie možnosti pre krátkodobú , ale aj dlhodobú rekreáciu spojenú 
s možnosťou ubytovania a stravovania. Kultiváciu brehou Svinky vytvorenie turistickej zóny 
prepájajúcej jednotlivé obce povodia.  
Pre účely aktívnej rekreácie je možné využiť aj rybníky  - jestvujúce / Kujava, Žarinec/, 
obnova zaniknutých rybníkov , budovanie nových, pre ktoré sú tu vhodné podmienky 
a historické predpoklady. Sú tu tiež možnosti   pre poľovníctvo v širšom okolí.  
Pre dlhodobú rekreáciu v súčasnosti v obci chýbajú ubytovacie možnosti. Návrh odporúča 
vytvorenie ubytovacích kapacít v rámci  penziónu – rodinného charakteru spojeného 
s ponukou agroturistiky. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Samotná obec má 
vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických 
výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Pre krátkodobú rekreáciu ponúka možnosti 
pešej turistiky a cykloturistiky do blízkeho okolia . 
 
Turistické prepojenia na : 
Medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce významné turistické 
centrá v Európe prechádzajúce Prešovským samosprávnym krajom. 
Regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá 
regiónu. Obcou prechádza turisticky značený chodník Cesta hrdinov SNP. 
Prepojenie s krajským mestom Prešov systémom turistických trás - prepojenie trasou 
okolo toku Chujava smerom na Kvašnu vodu.  
 
 
Obec: Rokycany 
 
Potenciál územia  
Katastrálne územie Rokycany je blízko mesta Prešov čo dáva predpoklad tvorby 
rekreačného zázemia pre toto krajské sídlo. Preto je potrebné, aby obec Rokycany slúžila 
ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné uvažovať o 
prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti využitia 
miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre poznávaciu 
turistiku kultúrnohistorických pamiatok akou bezpochyby je aj národná kultúrna pamiatka 
dreveného gréckokatolíckeho kostola sv. Lukáša v blízkych Brežanoch, cykloturistiku a 
hubarenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku Na území obce je niekoľko zaujímavých 
miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie okolie a to predovšetkým z Dúbravy na 
severe 468,8 m.n.m., z privrátených severných svahov Uhliska a Sedličky na juhozápade 
územia obce s panoramatickými výhľadmi. Obec leží na trase Karpatskej cyklocesty.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír 
v blízkych lesoch, kde pôsobí Poľovnícke združenie Fiľov, ktoré má 30 poľovníkov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Koncepcia vychádza z potenciálu obce a jej katastra a širších územných súvislostí, 
predovšetkým dynamickej rekreácie. Lokalita rekreačných chát Pri potoku je riešená južne 
od cintorína, v priamej nadväznosti na zastavané územie obce a Kvačiansky potok 
s výmerou približne 5 700 m2, čo predstavuje cca 25 chát. Druhá lokalita rekreačných chát  
Pod lesom je západne od obce pri ceste II/546, s výmerou približne 4 500 m2, čo 
predstavuje cca 15 chát.  
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Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
východná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady 
pre jej plné rozvinutie. Predovšetkým údolie vodného toku rieky Svinka a naň nadväzujúci 
zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké možnosti nenáročných turistických 
vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí.  Naproti tomu krajinná štruktúra 
s dominantne zastúpenou veľkoblokovou ornou pôdou nie je z pohľadu turistického 
návštevníka veľmi atraktívna. Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako 
východisko peších turistických a cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na 
susedné obce Brežany a Žipov, ale aj Bzenov a prímestskú časť Prešova.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nového lokálneho cykloturistického chodníka po 
terajších poľných a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a 
centrom obce Rokycany s rôznou obtiažnosťou:  
• Cykloturistický chodník – vedie od budovy obecného úradu po ceste II/546 západným 

smerom, potom severným smerom po miestnej komunikácii do údolia rieky Svinka 
a cez most a potom po lesnej ceste, ale už na katastri obce Bzenov, na vrch Dúbrava 
468,8 m.n.m. s peknou vyhliadkou do údolia rieky Svinka, ďalej k televíznemu 
vykrývaču a po lesných cestách popri lesníckej chate, už na území mesta Prešov, 
popod Sadenec 481,0 m.n.m. do priestoru Zabíjaná, kde sa stretáva s červeným 
turisticky značené chodníky 0901 – E 8 – Cesta hrdinov SNP.  

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z Dúbravy na severe 468,8 m.n.m., z privrátených severných 
svahov Uhliska a Sedličky na juhozápade územia obce s panoramatickými výhľadmi. 
 
 
Obec: Sedlice 
 
Potenciál územia  
Územie obce Sedlice leží na území Sedlickej brázdy, ktoré na juhu nadväzuje na 
Sopotnické vrchy a na údolie potoka Sopotnica v atraktívnom, málo narušenom prírodnom 
prostredí a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva predpoklad tvorby 
rekreačného zázemia pre toto sídlo. Preto je potrebné, aby obec Sedlice slúžila ako 
priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné uvažovať o 
prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti využitia 
miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre spoznávajúco – 
náučnú turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. Obec 
má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. 
V severnej časti v údolí horného toku Sedlického potoka sú dva asi 5 árové prírodné 
rybníčky, ktoré nie sú v súčasnosti využívané. Pekná vyhliadka na obec sa naskytá aj z 
kopca Rešetka vo výške 576,9 m.n.m. Po ceste k nej sa nachádza prírodná rezervácia 
Dunitová skalka. Pri nej je zriadený náučný chodník. Hodnotným priestorom už 
v súčasnosti využívaným je tradične navštevované jedno miesto v lese, v južnej časti 
obce na pravom brehu potoka Sopotnica, kde sa konajú obecné slávnosti s kultúrnymi 
a športovými aktivitami a hasičské súťaže. Realizácia turistických aktivít ako nástupu do 
údolia potoka Sopotnica a do priestoru Sopotnických vrchov – potenciálu rekreácie 
a cestovného ruchu prispieva k oživeniu lokálnej ekonomiky a vytvoreniu sezónnych 
a nesezónnych pracovných miest. Južná časť riešeného katastrálneho územia obce má 
vhodné lokalizačné predpoklady pre jej plné rozvinutie. Predovšetkým prielomové údolie 
vodného toku potoka Sopotnica a naň nadväzujúci zalesnený masív Sopotnických vrchov 
poskytuje široké možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom 
prostredí.  Obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
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cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Suchá Dolina a 
Miklušovce.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír 
v blízkych lesoch katastra, ktorý vlastní Poľovnícke združenie Sopotnica, ktoré má 28 
poľovníkov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Územný plán obce rieši v severnej časti v údolí horného toku Sedlického potoka v 
priestore dvoch asi 5 árových prírodných rybníčkov, ktoré nie sú v súčasnosti využívané, 
rekreačné miesto dennej ale aj víkendovej rekreácie, alebo ako cieľové turistické body 
s možnosťou vytvorenia posedenia a peknou vyhliadkou na obec. Na tejto trase je riešený 
areál rekreácie, turizmu a cestovného ruchu Pri rybníku, kde je riešená výstavba 
viacúčelovej vodnej plochy – rybníka na Sedlickom potoku, športoviskami, príslušným 
obslužným a technickým vybavením pre rekreačné využitie ako miesto dennej a 
víkendovej rekreácie. Ďalej rieši druhý rekreačný priestor v južnej časti obce, na pravom 
brehu potoka Sopotnica. Táto lokalita v údolí Sopotnice je prístupná po spevnenej 
jestvujúcej poľnej ceste z cesty III/5463. Táto cesta bude slúžiť tiež pre cykloturistov. 
Tento hodnotný priestor je už v súčasnosti využívaný. Nenáročnými úpravami priestorov 
a doplnením o prvky drobnej architektúry budú slúžiť dennej ale aj lokálnej víkendovej 
rekreácie. Východne od neho v údolí potoka Sopotnica je areál Skautská lúka 
s plánovanými športoviskami a umiestnením vybraných služieb a centier voľného času. 
Pre posilnenie viazaného cestovného ruchu by mali slúžiť plochy, ktoré územný plán 
vymedzuje na ploche rekreačnej lokality Skalka o výmere asi 10 000 m2 nad ihriskom na 
pravom brehu Sedlického potoka pre výstavbu 50 rekreačných chát. Pre potreby rozvoja 
cestovného ruchu bude slúžiť zriadenie informačného centra v rámci kultúrno–
spoločenských zariadení v budove kultúrneho domu a na území obecného parku 
v centrálnej časti obce. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
južná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady pre 
jej plné rozvinutie. Predovšetkým prielomové údolie vodného toku potoka Sopotnica a naň 
nadväzujúci zalesnený masív Sopotnických vrchov poskytuje široké možnosti 
nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Naproti tomu 
krajinná štruktúra východnej a západnej časti riešeného územia s dominantne zastúpenou 
veľkoblokovou ornou pôdou nie je z pohľadu turistického návštevníka veľmi atraktívna. 
Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Suchá Dolina a 
Miklušovce.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nových turistických chodníkov po terajších poľných 
a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce 
Sedlice s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:  
• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od kultúrneho domu po miestnej komunikácii 

v zastavanej časti obce v údolí potoka Viselec, kde na jeho ľavom brehu sa nachádza 
Prírodná rezervácia Dunitová skalka s náučným chodníkom a potom po poľnej ceste 
severným smerom na lokalitu s miestnym názvom Kopce, na lokalitu vyhliadky na 
zastavanú časť obce, ktorá sa naskytá po odbočke aj z kopca Rešetka vo výške 576,9 
m.n.m.. Ďalej vedie po poľných cestách okolo lesa popod Zadný dol a cez Panský dol 
do údolia Sedlického potoka a po jeho toku juhovýchodným smerom  po poľnej ceste 
v údolí Sedlického potoka na lokality dvoch rybníčkov a okolo novej vodnej nádrže 
späť na východzie miesto. 
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• Cykloturistický chodník číslo 2 –  vedie od kultúrneho domu po ceste III/5463 
v zastavanej časti obce potom južným smerom na lokalitu s miestnym názvom 
Želiarske a ďalej vedie po lesnej ceste do údolia Sopotnice a na Skautskú lúku. V 
údolí potoka Sopotnica sa napája na modrý – 2820 turistický značený chodník, ktorý 
konči práve v obci Sedlice. 

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z Fabenovej hory 533,7 m.n.m. na severe územia, zo Sedla na 
severozápade územia a z priestoru prírodnej rezervácie Dunitovej skalky severne od 
zastavaného územia obce s dobrými panoramatickými výhľadmi. 
 
 
Obec: Suchá Dolina 
 
Potenciál územia  
Územie obce Suchá Dolina leží na území Sedlickej brázdy, ktoré na juhu nadväzuje na 
Sopotnické vrchy a  na údolie potoka Sopotnica v atraktívnom, málo narušenom 
prírodnom prostredí a je relatívne blízko okresného mesta Prešov. Toto dáva predpoklad 
tvorby rekreačného zázemia pre toto sídlo. Preto je potrebné, aby obec Suchá Dolina 
slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného  ruchu a preto je nutné 
uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti 
využitia miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre náučno 
– spoznávajúcu turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku. 
Južná časť katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné predpoklady pre plné 
rozvinutie dynamickej rekreácie. Predovšetkým prielomové údolie vodného toku potoka 
Sopotnica a naň nadväzujúci zalesnený masív Sopotnických vrchov poskytuje široké 
možnosti nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí.  
Realizácia turistických aktivít ako nástupu do údolia potoka Sopotnica a do priestoru 
Sopotnických vrchov – potenciálu rekreácie a cestovného ruchu prispieva k oživeniu 
lokálnej ekonomiky a vytvoreniu sezónnych a nesezónnych pracovných miest. Možnosť 
vybudovania rekreačného zázemia obce v jej severnej a južnej časti a realizovania 
vhodných ubytovacích kapacít cestovného ruchu priamo v zastavanom území obce, je 
spojené s využívaním miestnej infraštruktúry a tam lokalizovaných stravovacích, 
pohostinských, obchodných a iných doplnkových služieb turistickými návštevníkmi.  
Obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Sedlice a Ľubovec.  
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce sú poľovnícke revíry 
v blízkych lesoch od Kuncovho potoka pretekajúceho stredom obce na západ, kde pôsobí 
Poľovnícke združenie Sopotnica s 28 poľovníkmi a od potoka na východ, kde pôsobí 
Poľovnícke združenie Háj s 26 poľovníkmi.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Územný plán v severnej časti nad zastavaným územím obce rieši rekreačný areál Pod 
Bodrovou horou, kde na Kuncovom potoku pretekajúcom stredom obce na obecných 
pozemkoch rieši vodnú nádrž – hrádzu záchytu štrkov, ktorá zároveň slúži pre potreby 
rekreácie. Na túto v severovýchodnej časti obce mimo zastavanú časť nadväzuje lokalita 
pre 30 rekreačných chát, v ktorej sa nachádza prameň minerálnej vody, využiteľný po 
úprave na pitie. Súčasťou tejto lokality bude v jej južnej časti bufet s 12 stoličkami, obchod 
s potravinami, parkoviskom pre 5 osobných áut a malým parkom.  
Západne od tejto lokality v nadväznosti na plochu klziska – v lete tenisových kurtov je 
riešený oddychovo – rekreačný areál s plochami ďalších ihrísk so zariadeniami obchodnej 
a stravovacej vybavenosti s predpokladanou kapacitou 24 stoličiek. Súčasťou bude 
parkovacia plocha pre 6 osobných áut. Deťmi je využívaný priestor južne od futbalového 
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ihriska na ľavom brehu Kuncovho potoka, kde sú  preliezky a ohniská. Tento priestor je 
zárodkom oddychového detského – skautského areálu Sopotnica. Zároveň rieši 
rekonštrukciou dvoch schátralých rodinných domov v zastavanom území obce vhodné 
objekty pre rekreačné účely. Pre účely rekreácie slúžia aj oddychové plochy na ľavom 
brehu potoka Sopotnica a skautská lúka na hranici katastra. Územný plán rieši 
v najjužnejšej časti obce nové rekreačné zariadenie pre víkendovú rodinnú rekreáciu, kde 
je riešený Skautský areál Sopotnica. Táto lokalita v údolí Sopotnice bude prístupná po 
spevnenej jestvujúcej poľnej cesty z cesty III/5463. Táto cesta bude slúžiť tiež pre 
cyklistov.  
Pre potreby rozvoja cestovného ruchu bude slúžiť zriadenie informačného centra v rámci 
nového obchodného vybavenia v riešenej lokalite rodinných domov. 
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika.  
Územný plán obce rieši vytvorenie nových turistických chodníkov po terajších poľných 
a lesných cestách pre prepojenie jestvujúcich a nových aktivít v území a centrom obce 
Suchá Dolina s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou:  
• Cykloturistický chodník číslo 1 –  vedie od kostola v obci Suchá Dolina po ceste 

III/5463 južným smerom na lokalitu s miestnym názvom Kruh a potom južne po poľnej 
ceste vo východnej časti obce do nového rekreačného zariadenia pre víkendovú 
rodinnú rekreáciu v údolí Sopotnice. 

• Cykloturistický chodník číslo 2 –  vedie od kostola v obci Suchá Dolina po ceste 
III/5463 južným smerom k pôvodnému hospodárskemu dvoru pozdĺž Kuncovho potoka 
po poľnej ceste južným smerom na západnej hranici katastra do údolia potoka 
Sopotnica.  

Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z Kruhu 460,7 m.n.m. pri južnom nástupe na územie obce, na 
severovýchode z Bodrovej hory 537,7 m.n.m. a zo Skalky na západe územia s 
panoramatickými výhľadmi. 
 
 
Obec: Víťaz 
 
Potenciál územia  
Územie obce Víťaz leží na rozhraní západného okraja Šarišskej vrchoviny a rozhraní 
dolín povodia Hornádu a Svinky. Samotná obec leží na pravom brehu Víťazkého  potoka 
uprostred jeho údolia v atraktívnom, málo narušenom prírodnom  prostredí. Je potrebné, 
aby obec slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je 
nutné uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. 
Možnosti využitia miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť 
pre turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku.  
V obci Víťaz, v bývalom kameňolome je tzv. Podmorský zosuv – chránené prírodné 
územie a jaskyňa v južnej časti územia. V západnej časti obce Víťaz sa nachádza 
minerálny prameň a rekreačná lokalita Slaná voda s cca 15 rekreačnými chatami.  
Ubytovacie a stravovacie služby v obci Víťaz sa poskytujú v strede obce U Armstronga 
s kapacitou cca 20 lôžok a v Penzióne  - Pavol Galdun s kapacitou cca 15 lôžok.  
 
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Obec má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom 
prostredí. Koncepcia vychádza z potenciálu obce, danosti a možnosti jej katastra a širších 
územných súvislostí, predovšetkým dynamickej rekreácie. 
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V územnom pláne obce je rekreačná funkcia určená na prípadne rozvíjanie agroturistiky 
s návrhom využitia polyfunkčnej plochy severne od areálu hospodárskeho dvora.  
Športovo rekreačná vybavenosť je situovaná pri ploche jestvujúceho futbalového ihriska 
na severozápadnom okraji sídla. V rekreačnej lokalite Slaná voda je v územnom pláne 
obce riešené dobudovanie areálu.  
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Samotná obec 
má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a cykloturistických 
výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce. 
Riešeným územím prechádza značená turistická trasa Brezová – Suchý hrb. Pre pešiu 
turistiku v riešenom katastrálnom území obce slúžia aj turisticky neznačené chodníky po 
poľných a lesných cestách.  
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie. Pekná vyhliadka na obec sa naskytá z lokality Nad Porúbaným vo výške 685,5 
m.n.m. a  Sľubica 1 129,4 m.n.m. s panoramatickými výhľadmi.  
 
 
Obec: Žipov 
 
Potenciál územia  
Územie obce Žipov leží v údolí Kanovského potoka v atraktívnom, málo narušenom 
prírodnom  prostredí na území Šarišskej vrchoviny, ktoré na juhu nadväzuje na Sedlickú 
brázdu a Sopotnické vrchy a je relatívne blízko krajského mesta Prešov. Toto dáva 
predpoklad tvorby rekreačného zázemia pre toto sídlo. Preto je potrebné, aby obec Žipov 
slúžila ako priestor pre rozvoj doplnkových funkcii cestovného ruchu a preto je nutné 
uvažovať o prepojení viacerých katastrov pre rekreáciu a vidiecku turistiku. Možnosti 
využitia miernejších terénov v katastrálnom území sú široké, ktoré môžu slúžiť pre 
turistiku, cykloturistiku a hubárčenie v lete a v zime pre lyžiarsku turistiku.  
Na sever od zastavaného územia v údolí bezmenného potoka sa nachádzajú pôvodné 
vývery minerálnych vôd, ktoré sa využívajú na pitie. Pramene nemajú stanovené 
ochranné pásmo.  Pramene sa po odbornom zachytení a úprave okolia môžu využiť ako 
cieľové turistické body. Prvý z nich je možné využiť v pitnom pavilóne na pitie a druhý na 
verejný odber minerálnych vôd.   
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia obce je poľovnícky revír Fiľov 
v blízkych lesoch, kde pôsobí Poľovnícke združenie Fiľov, ktoré má 15 poľovníkov 
a vlastní účelový objekt na území susednej obce Bajerov.  
 
Koncepcia rozvoja rekreácie a cestovného ruchu  
Obec má vhodné podmienky pre chalupárenie, letnú a zimnú turistiku v prírodnom 
prostredí. Severná a západná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné 
lokalizačné predpoklady pre jej plné rozvinutie.  
Koncepcia vychádza z potenciálu obce, danosti a možnosti jej katastra a širších 
územných súvislostí, predovšetkým dynamickej rekreácie. Lokalita rekreačných chát je 
riešená v Rekreačnej lokalite Skalka západne od zastavaného územia obce s výmerou 29 
180 m2, čo predstavuje cca 20 rekreačných chát. V centrálnej časti obce je riešený 
prírodný bazén, ako súčasť rekreačného potenciálu obce. Ďalším je rekreačný areál Pri 
rybníku v severovýchodnej časti obce pri miestnom potoku. Územný plán rieši realizovať 
chov koni s ustajnením a príslušným sociálnym a servisným vybavením na ploche 
o výmere 11 260 m2 v južnej časti územia bývalého hospodárskeho dvora v zastavanej 
časti obce a s výbehom o výmere približne 41 340 m2 na susediacich pasienkoch za 
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účelom zriadenia hypocentra pre približne 20 koní. Ďalej rieši rozšírenie existujúcej 
záhradkovej osady o výmeru 2 260 m2 východným smerom.  
 
Dynamická rekreácia   
K najviac uplatňovaným formám dynamickej turistiky patrí pešia turistika. Predovšetkým 
severná a západná časť riešeného katastrálneho územia obce má vhodné lokalizačné 
predpoklady pre jej plné rozvinutie. Predovšetkým údolie vodného toku Kvačianskeho 
potoka a naň nadväzujúci zalesnený masív Šarišskej vrchoviny poskytuje široké možnosti 
nenáročných turistických vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí. Naproti tomu 
krajinná štruktúra východnej časti riešeného územia s dominantne zastúpenou 
veľkoblokovou ornou pôdou nie je z pohľadu turistického návštevníka veľmi atraktívna. 
Samotná obec má vhodné lokalizačné predpoklady ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov predovšetkým vo väzbe na susedné obce Klenov, Bajerov a 
Brežany.  
Riešeným územím hlavné turistické trasy značených turistických chodníkov 
neprechádzajú. Pre pešiu turistiku v riešenom katastrálnom území obce Žipov slúžia len 
turisticky neznačené chodníky po poľných a lesných cestách.  
Na území obce je niekoľko zaujímavých miest s dobrými výhľadmi na obec ale aj na širšie 
okolie a to predovšetkým z východných svahov Homôľky 571,1 m.n.m. a územia Pri 
Hruške na severozápade územia a z miest Medzi jarkami a Povrázky na juhu územia 
obce s panoramatickými výhľadmi.  
 
 
Zhodnotenie funkčného využitia územia mikroregiónu a okolia 
 
Mikroregión Čierna hora 
Vhodné vybavenostné zázemie predstavujú podhorské obce vhodné pre vidiecku turistiku, 
kde je potrebné podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú 
pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady. Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
na Slovensku sa stávajú relatívne novou formou cestovného ruchu hlavne v horských a 
podhorských oblastiach. Vidiecky cestovný ruch možno  definovať  ako  využívanie  
voľného  času  na  vidieku  rôznymi  rekreačnými činnosťami  s možnosťou  ubytovania  v 
rodinách,  vo  vidieckych  domoch  alebo v účelových  komerčných  ubytovacích  
zariadeniach  postavených  v tomto  prostredí. 
V súčasnosti neustále narastá záujem o poznávanie života na vidieku, čo dáva veľké 
šance aj v tomto území na rozvoj vidieckej turistiky. 
V celom území mikroregiónu sa snúbia kultúrne a prírodné bohatstvá s tradičnými prvkami 
v živote ľudí. Je preto častým cieľom dovolenkárov, ktorí preferujú rodinný typ rekreácie a 
radi spoznávajú miestne obyčaje.  
 
Územie leží  v atraktívnom, málo narušenom prírodnom prostredí na území Šarišskej 
vrchoviny, ktoré na juhu naväzujú na Sedlickú brázdu a Sopotnické vrchy a je relatívne 
blízko mesta Prešov, čo dáva  predpoklad pre jeho rekreačné zázemie. 
Má vhodné podmienky pre poznávací, rekreačný, vidiecky cestovný ruch a agroturistiku, s 
vhodnými lokalizačnými predpokladmi pre plné rozvinutie dynamickej turistiky a pešej 
turistiky. Zalesnené územie poskytuje široké možnosti nenáročných turistických 
vychádzok a relaxácie v prírodnom prostredí, ako východisko peších turistických a 
cykloturistických výletov s nádhernými panoramatickými pohľadmi z vrchu Čierna hora 
1024,5 m.n.m., ako aj na kopci Rohačka - najvyšší bod mikroregiónu 1028,5 m.n.m.. 
Územie poskytuje vhodné podmienky aj pre rozvoj zimných rekreačných aktivít. 
V juhozápadnej časti obce Janov sa nachádza lyžiarsky vlek v dĺžke cca 450 m.  
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Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia je poľovnícky revír v rozsiahlych 
lesoch, kde pôsobia viaceré poľovnícke združenia a hubárčenie, ktoré je v území značne 
rozšírené a obľúbené.  
 
Problémom letnej rekreácie je hlavne absencia možnosti kúpania, rybníky na rekreačný 
lov a to aj napriek tomu, že dané územie má dostatok vodných zdrojov.  
 
„Čierna hora“ je zásobárňou podzemných vôd. V obci Bajerov sa nachádzajú tri pramene 
prírodných minerálnych vôd. Pôvodné vývery minerálnych vôd, ktoré boli prehĺbené sa 
nachádzajú na severozápade územia vo vzdialenosti približne 1,5 km od stredu obce. Sú 
vystužené kamenným múrikom a drevenými dyhami a zastrešené drevenou konštrukciou. 
Vody sa využívajú na pitie. V území obce Rokycany sa nachádza jeden prameň prírodnej 
minerálnej vody. Pôvodný výver minerálnej vody nebol upravený. Minerálna voda vyteká 
z pieskovcovej pukliny. Na severe obce Suchá Dolina, v lokalite Za rusnaka sa nachádza 
prameň minerálnej vody. V západnej časti obce Víťaz sa nachádza rekreačná lokalita 
Slaná voda s minerálnym prameňom. V obci Žipov, na sever od zastavaného územia sa 
nachádzajú pôvodné vývery minerálnych vôd, ktoré sa využívajú na pitie.  
Uprostred obce Brežany na verejnom priestranstve sa nachádza minerálny prameň. 
Prameň je chránený dreveným prístreškom. Vedľa je osadený altánok.  
Taktiež v území obce  Sedlice, Suchá Dolina a Radatice sa nachádzajú minerálne 
pramene. V obci Kvačany sú dva pramene pitnej vody. 
Pramene sa po odbornom zachytení a úprave okolia môžu využiť ako cieľové turistické 
body. 
Kúpeľné územia a objekty, liečivé zdroje, zdroje liečivých minerálnych vôd sa v  území 
nenachádzajú.  
 
 
Ubytovacie služby  
Pre ubytovanie nie sú v obciach vytvorené podmienky a ubytovanie v súkromí sa zatiaľ 
nerozvinulo. Ojedinelé sa využívajú staršie domy pre chalupárske účely. Úbytok 
obyvateľstva a tým prebytok bytového fondu, umožňuje rozvoj chalupárstva a vidieckej 
turistiky.  
V obci Bzenov v budove základnej školy sa nachádza ubytovacie zariadenie s kapacitou 
20 lôžok, Ubytovacie služby sú na úrovni turistickej ubytovne s potrebou rekonštrukcie 
celého objektu. V juhozápadnej časti, v  údolí Hlbokého potoka je rekreačná lokalita, kde 
sa nachádzajú chaty pôvodnej zástavby pre rekreáciu - cca 10 objektov. 
V obci Klenov sa ubytovacie služby s možnosťou stravovania poskytujú v Penzióne 
Zuzanka s kapacitou cca 20 lôžok, ubytovanie na súkromí s kapacitou cca 6 lôžok 
a v objekte doškoľovacieho strediska s kapacitou cca 65 lôžok.  
Ubytovacie služby v obci Víťaz sa poskytujú v strede obce U Armstronga s kapacitou cca 
20 lôžok a v Penzióne  - Pavol Galdun s kapacitou cca 15 lôžok.  
Obec Janov má stavebné povolenie na výstavbu Obecného spoločenského centra, ktoré 
bude situované pri lyžiarskom vleku, s predpokladanou kapacitou cca 20 lôžok.  
V obci Ovčie ubytovacie služby v obci poskytuje súkromný penzión s kapacitou cca 10-12 
lôžok.  
Na východe územia obce  Ľubovec sa nachádza rekreačná lokalita  s chatami, hlavne na 
ľavom brehu rieky Svinka v priestore Pillerového Mlyna, ktorá bezprostredne nadväzuje 
na väčšiu lokalitu susednej obce Ličartovce.  
Na území obce Kvačany sa nachádza rekreačná lokalita v severovýchodnej časti 
nezastavaného územia pri potoku Kopaná.  
V obci Víťaz sa nachádza rekreačná lokalita Slaná voda s cca 15 rekreačnými chatami.  
V obci Brežany sa nachádza záhradkárska osada s 12 chatkami.  
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V obci Bajerov poľovnícke združenie Fiľov vlastní účelový objekt. 
 
 
Stravovacie služby 
Stravovacie služby ako zariadenie verejného stravovania sa poskytujú v súčasnosti len 
v obci Víťaz. Sú lokalizované v strede obce  – Reštaurácia u Armstronga. 
Obec Janov má stavebné povolenie na výstavbu Obecného spoločenského centra so 
stravovaním, ktoré bude situované pri lyžiarskom vleku, s kapacitou cca 50 stoličiek. 
 
 
Zaujímavosti obcí 
V obci Bajerov sa nachádza čiastočne preskúmaná priepasť Pukavica. Je to geneticky 
zaujímavá rozsadlinová jaskyňa nachádzajúca sa severozápadne od zastavaného územia 
obce na lokalite zvanom Pukavica v zlepencoch centrálnokarpatského paleogénu 
Šarišskej vrchoviny. 
V obci Brežany sa nachádza drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša 
Evanjelistu z roku 1727, ktorý je jediný v okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej 
vrchovine. Na Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky.  
Obec Bzenov má zaujímavé historické pamiatky. V starej zvonici sú umiestnéné zvony 
Georg a zvon Ondrej. Historický cenná je aj krstiteľnica, toho času umiestnená v dome 
smútku a zvony v drevenej zvonici. Žiakmi ZŠ je vybudovaný lesný  náučný chodník, 
s básnickým výkladom, zameraný na flóru a faunu lesov. Obec organizuje pravidelne 
propagáciu prác a remesiel formou výstav.  
V katastri obce Klenov sa nachádza asi 50 studničiek a prítokov potoka Sopotnica, rieky 
Svinka ale aj Hornádu. Táto skutočnosť by mohla byť využiteľná pre  náučno – 
spoznávací turizmus. Vo vzdialenosti cca 7 km sa nachádza priehrada Ružín a 14 km od 
obce je vzdialené lyžiarske stredisko Plejsy Krompachy. Nachádza sa tu aj kultúrna 
pamiatka - drevená zvonica.  
Obec Miklušovce má zriadenú zaujímavú prírodnú exteriérovú galériu.  
V obci Kvačany je pred kultúrnym domom umiestnená drevená socha miestneho hubára.  
Obec Radatice disponuje prírodnými a historickými danosťami – potok Svinka s prítokmi, 
chránené územia botanicky veľmi hodnotné, lesné porasty, výskyt minerálnych prameňov 
a liečivých rastlín, zrenovovaná kúria. V obci sa zachovali historické objekty – kultúrne 
pamiatky: Rímskokatolícky kostol sv. Martina, Rímskokatolícky kostol sv. Imricha, 
a Kaštieľ. V blízkom okolí zastavaného územia obce sa nachádza prírodná lokalita v 
povodí potoka Chujava s prepojením k minerálnemu prameňu Kvašna voda. V obci 
Suchá Dolina sa nachádza chránené územie – trávnatý biotop. 
V obci Sedlice, v južnej časti územia sa nachádzajú ložiská vyhradených a 
nevyhradených nerastov, s určenými dobývacími priestormi dolomitu – stavebného 
kameňa. V severnej časti v údolí horného toku Sedlického potoka sú dva asi 5 árové 
prírodné rybníčky, ktoré nie sú v súčasnosti využívané. Pekná vyhliadka na obec sa 
naskytá z kopca Rešetka vo výške 576,9 m.n.m. Po ceste k nej sa nachádza prírodná 
rezervácia Dunitová skalka. Pri nej je zriadený náučný chodník. Hodnotným priestorom už 
v súčasnosti využívaným je tradične navštevované jedno miesto v lese, v južnej časti 
obce na pravom brehu potoka Sopotnica, kde sa konajú obecné slávnosti s kultúrnymi 
a športovými aktivitami.  
V obci Víťaz, v bývalom kameňolome je tzv. Podmorský zosuv – chránené prírodné 
územie a jaskyňa v južnej časti územia. Pri cintoríne sa nachádza kaplička – pamätník 1. 
svetovej  vojny. V západnej časti obce Víťaz sa nachádza rekreačná lokalita Slaná voda 
s cca 15 rekreačnými chatami. Pekná vyhliadka na obec sa naskytá z lokality Nad 
Porúbaným vo výške 685,5 m.n.m. V obci je zriadené Oddychové centrum v prírode. 
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Mimoriadne zaujímavým projektom v obci je Remeselný dom. Cieľom projektu je 
udržiavať a rozvíjať tradičné remeslá a zvyky tohto kraja.  
 
Tento  významný prírodný potenciál, bohatá história a množstvo významných kultúrnych 
pamiatok, ľudová architektúra a jedinečný folklór, je pre cestovný ruch značne rozsiahly, 
avšak nedostatočne využívaný. Aj v budúcnosti sa predpokladá, okrem týchto oblastí, aj 
rozvoj vidieckej rekreácie a agroturizmu.  
Realizácia turistických aktivít v mikroregióne vytvára podmienky pre rozvoj potenciálu 
rekreácie a cestovného ruchu prispieva k oživeniu lokálnej ekonomiky a vytvoreniu 
sezónnych a nesezónnych pracovných miest. 
Preto je potrebné, aby obce mikroregiónu vytvorili podmienky pre rozvoj doplnkových 
funkcii cestovného ruchu, využívaním miestnej infraštruktúry a tam lokalizovaných 
stravovacích, pohostinských, obchodných a iných služieb.  
 
 
Okolie mikroregiónu Čierna hora  
V blízkosti územia mikroregiónu sa v Košickom kraji nachádza rekreačná oblasť - vodná 
nádrž Ružín. Vodná nádrž vznikla prehradením rieky Hornád v hlbokom kľukatom údolí 
Bujanovských vrchov a patrí medzi najkrajšie vodné plochy na Slovensku. Obtáča vrchy 
pohoria Čiernej hory a pozostáva z dvoch vodných nádrží. Ružín je obkolesený 
nádhernými horami z ktorých najviac zaujme majestátne sa vypínajúci bralnatý vrch 
Sivec, z ktorého je prekrásny výhľad na celú vodnú nádrž. Nádrž je obľúbenou rekreačnou 
oblasťou s množstvom tajomných zákutí a niektoré zátoky sú takmer nedotknuté 
civilizáciou. Medzi zaujímavý prírodný úkaz určite patria Ružínske jaskyne. Plavba v člne 
po smaragdovozelenej hladine tejto rozľahlej vodnej plochy obkolesenej hustým lesom je 
nezabudnuteľným zážitkom. Doplaviť sa dá na skalnatý Ostrov lásky alebo Malý ostrov, 
ktoré vyrastajú z tmavých vodných hlbín. Ružín je rajom rybárov. Najznámejšie strediská 
sú osada Opátka, Jaklovce a autokemping Košická Belá.  
V blízkosti vodnej nádrže je vybudovaných veľa firemných a súkromných  chát a zariadení 
cestovného ruchu. Rekreačná oblasť Ružín pozostáva z lokalít:  Zlatník - chatové osady a 
základňa cestovného ruchu,  Táleng – polyfunkčné stredisko cestovného ruchu (chaty, 
penzióny, hotely, chatová osada),  Malý Folkmár - chatové osady a základňa cestovného 
ruchu, Galová lúka - chatová osada, Košické Hámre – plánované stredisko cestovného 
ruchu, Ružín - chatové osady a základňa cestovného ruchu. Vybavenie areálu pozostáva 
z chatovej osady (chaty, sezónne kúpalisko), hotely  so sezónnym kúpaliskom, penzióny, 
reštaurácie, stánok s občerstvením, požičovňa vodných plavidiel a vodných bicyklov, 
tenisové kurty, biliard, detské ihriská atď.   
Kapacita areálu je cca 10 000 osôb. Priemerná denná návštevnosť rekreačnej oblasti 
počas sezóny je cca 2 000 osôb. Jedná sa väčšinou o rekreantov z Košíc a okolia. 
 
Komplexné lyžiarske stredisko Plejsy Krompachy významne doplňuje atraktívnu ponuku 
dostupných zimných rekreačných aktivít návštevníkov mikroregiónu Čierna hora, čo 
zároveň vytvára vhodné podmienky pre rozvoj súvisiacej turistickej infraštruktúry. Jedná 
sa predovšetkým  o pasantov zo smeru D1 – mesto Prešov. 
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Turistické a cykloturistické trasy v mikroregióne a okolí 
V mikroregióne „Čierna hora“ a v jeho okolí sa nachádzajú tieto turistické značené trasy: 
 
Zdroj: Turistický atlas Slovenska, VKÚ Harmanec, 2007 
turisticky značené chodníky: 
• Červený 0901 – E 8 – Cesta hrdinov SNP, ktorá v blízkosti riešeného územia 

prechádza z údolia rieky Hornád a vedie po pravom brehu potoka Sopotnica proti jeho 
prúdu k mlynu v Dolnom Slavkove, ďalej po poľnej ceste do obce Ľubovec, kde sa od 
neho pod obcou odpája zelený 5749   a potom cez obce Radatice, Malý a Veľký Šariš, 
Terňa do obce Hradisko. 

• Modrý 2814 –  vedie od železničnej stanice v Haniske južným smerom cez Borkut, 
Kendický kríž a Ščerbovu horu k chatám Pod Ostrou a pokračuje na miesto spojenia 
so zeleným 5749 Pod Tlstou cez Kašajovu lúku a ďalej vedie po lesnej ceste do 
detského tábora Brezie v obci Obišovce.  

• Modrý 2820 – vedie zo železničnej stanice v obci Malá Lodina a prechádza po ľavom 
brehu rieky Hornád proti jeho prúdu cez Hornádske lúky a Prokopov mlyn na potoku 
Sopotnica do obce Sedlice.    

• Modrý 2821 –  vedie od kostola v obci Košická Bela cez Ružin a ďalej vedie po 
rozhraní Sopotnických a Bujanovských vrchoch cez Bystrú–priehyba na kóte 
754,1m.n.m., kde sa od nej odpája značený žltý chodník 8729 a katastrálne územie 
obce Miklušovce, pokračuje cez kameňolom Klenov na vrch Grúň na kóte 900,9 
m.n.m. Pod Roháčkou, kde sa spája so žltým chodníkom 8730 a ďalej na vrch 
Roháčka na kóte 1028,5 m.n.m. a pohorím Roháčka cez obec Kľuknava na 
železničnú stanicu v Richnave.   

• Žltý 8729 – prechádza po južnej hranici katastrálneho územia obce Sedlice a obce 
Suchá Dolina vedie z Bystrej–priehyba na kóte 754,1 m.n.m., kde sa odpája z 
modrého turisticky značeného chodníka 2821 cez Hornádske lúky v Sopotnických 
vrchoch, kde sa križuje so zeleným 2820  a končí pri mlyne v Dolnom Slavkove na 
trase E 8 – Cesty hrdinov SNP, červeného turisticky značeného chodníka 0901.   

• Žltý 8729 – prechádza po okraji katastrálneho územia obce Žipov a vedie z vrchu 
Roháčka na kóte  1028,5 m.n.m. cez Grúň v pohorí Roháčka a končí na železničnej 
stanici v Margecanoch.   

• Žltý 8730 – prechádza po okraji katastrálneho územia obce a vedie z vrchu Roháčka 
na kóte 1028,5 m.n.m. cez Grúň v pohorí Roháčka a končí na železničnej stanici 
v Margecanoch.   

• Žltý 8702 – vedie zo železničnej stanice v obci Drienovská Nová Ves a smeruje na 
Ščerbovu horu a na Nižnej Ščerbovej hore sa stretáva s modrým 2814 a pokračuje 
cez Pillerov Mlyn údolím rieky Svinka a v chatovej lokalite Pod Ostrou sa opäť stretáva 
s modrým chodníkom 2814 prechádza po ľavom brehu rieky Svinka a končí na 
železničnej stanici Ličartovce.  

• Zelený 5701 – vedie od kostola v obci Radatice, časť Radačov a prechádza v údolí 
potoka Chujavka na sever na Kvašnú vodu a končí pri kostole na Kalvárii v Prešove. 

• Zelený 2820 – vedie zo železničnej stanice v obci Malá Lodina a prechádza po ľavom 
brehu rieky Hornád proti jeho prúdu cez Hornádske lúky a Prokopov mlyn na potoku 
Sopotnica do obce Sedlice.  

• Zelený 5749 – z turisticky značeného chodníka 0901 pod obcou Ľubovec sa odpája a 
vedie po ceste do pôvodnej obce Ruské Pekľany a pokračuje južným smerom, kde 
Pod Tlstou sa spája s modrým chodníkom 2814 a spolu pokračujú na Kašajovu lúku 
a odtiaľ vedie samostatne lesnou cestou do obce Obišovce, kde pri kostole končí.  
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cykloturistické trasy:  
• Okolo Svinky číslo 5873 vedúcej z obce Ľubovec v nadmorskej výške 320 m.n.m. 

v ľahkej rekreačnej trase cez obce Radatice, Janov, Bzenov, Rokycany a ďalej cez 
Kojatickú Dolinu, Jarovnice do obce Renčišov vo výške 610 m.n.m. v športovej trase 
na Buče a do Lačnova a potom sa vracia späť cez obce Lipovce až do obce Šindliar, 
odkiaľ už v rekreačnej trase cez obce Fričovce, Široké, Víťaz, Ovčie a ďalej cez obce 
Hrabkov, Klenov, Miklušovce, Sedlice a Suchá Dolina do východzej polohy v obci 
Ľubovec. Celková dĺžka tejto trasy je 82,5 km s približným prevýšením 680 m. Táto 
cyklistická trasa v obci Ľubovec naväzuje na ďalšiu trasu Údolím Svinky číslo 8882 
v nenáročnom rekreačnom trasovaní do Obišoviec.  

• Prešovským okresom juhozápadným smerom od mesta Prešov prechádza po 
územiach obcí Bzenov, Rokycany, Bajerov, Žipov a Klenov do Margecian Karpatská 
cyklocesta, ktorá spája pohraničné oblasti piatich európskych krajín Slovenska, 
Poľska, Maďarska, Rumunska a Ukrajiny.  

• V blízkosti sa nachádza ďalšia cyklistická trasa šarišský okruh číslo 5874 
v náročnejšom športovom trasovaní s približným výškovým prevýšením 230 m 
a celkovej dĺžke asi 25 km. Okruh cyklistickej trasy začína v Prešove pri mestskej hale 
a vedie cez Borkut v Haniske, Malkovskú hôrku, Stadlo, Radatice, Kvašnú vodu, Ortáš 
a Za Kalváriou do východzej polohy v Prešove. 

 
Návštevnosť mikroregiónu  
 
Podľa počtu návštevníkov je Prešovský kraj tretí najnavštevovanejší na Slovensku, hneď 
po Bratislavskom a Žilinskom kraji. 
Podľa Štatistického úradu SR na území Prešovského kraja v roku 2011 poskytovalo 
služby návštevníkom 551 ubytovacích zariadení, z toho 105 hotelov, 123 penziónov, 
140 zariadení ostatného ubytovania, 50 turistických ubytovní a 124 ubytovaní v súkromí. 
Tieto zariadenia v Prešovskom kraji predstavujú 18,3 % z celkového počtu zariadení na 
Slovensku. Návštevníci mali k dispozícii 10 190 izieb s 27 637 lôžkami a 3 570 miest na 
voľnej ploche. Podľa počtu návštevníkov je Prešovský kraj tretí najnavštevovanejší na 
Slovensku, hneď po Bratislavskom a Žilinskom kraji. V ubytovacích zariadeniach 
Prešovského kraja prenocovalo 618 470 hostí, čo predstavuje 17,3 % z celkového počtu 
návštevníkov v SR. V prevažnej miere sa na návštevnosti kraja podieľali Slováci, 
zahraniční návštevníci tvorili 34,9 %. Najvyššie zastúpenie zo zahraničných návštevníkom 
mali hostia z Českej republiky 11,9 %, Poľska 5,7 %, Južnej Kórey 2,6 %, Nemecka 2,6 % 
a Maďarska 2 %. Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka bol 3,3 nocí. 
Čisté využitie stálych lôžok v ubytovacích zariadeniach v kraji bol 26,4 %, čo je o 4,7 
percentuálneho bodu vyššie ako je priemer za SR. Najväčší záujem v Prešovskom kraji 
bol o štvorhviezdičkové hotely, ktoré boli využité na 45 %, potom dvojhviezdičkové hotely 
na 37 % a hotely s troma hviezdičkami na 36,1 %. Najnižšiu obsadenosť v kraji dosiahli 
kempingy 4,8 % a ubytovania v súkromí 8,7 %.  
V okrese Prešov v roku 2011 poskytovalo služby v oblasti cestovného ruchu 41 
ubytovacích zariadení s počtom izieb 880 a počtom lôžok 2 405. Počet návštevníkov 
v okrese Prešov dosiahol v roku 2011 počet 49 827, z toho zahraniční 15 785. Počet 
prenocovaní bol 110 676, z toho zahraniční návštevníci 39 780. Najvyššie zastúpenie zo 
zahraničných návštevníkom mali hostia z Českej republiky, Poľska, Nemecka, Maďarska, 
Južnej Kórey, Ukrajiny a Ruska.  
Návštevnosť mikroregiónu Čierna hora sa odvíja od atraktívnosti územia. Prírodné a 
kultúrne dedičstvo svojou príťažlivosťou a rozmanitosťou v danom území prispieva k 
zvyšovaniu významu vidieka a zároveň prispieva k rozvoju cestovného ruchu 
v mikroregióne. 
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V letnej sezóne je predpokladaný počet návštevníkov cca 5 000, v zimnej sezóne cca 
1 500 návštevníkov. Pri jednorazových akciách v jednotlivých obciach je návštevnosť cca 
500 návštevníkov. Jedná sa väčšinou o domácich turistov, predovšetkým z  mesta Prešov 
a okolia, a tiež aj z okolia Košického kraja. Zo zahraničných návštevníkov ide 
predovšetkým o návštevníkov z Českej republiky a Poľska.  
Z uvedeného vyplýva, že vzhľadom na ekonomickú náročnosť budovania zariadení pre 
dlhodobú rekreáciu a sezónny charakter dlhodobej rekreácie ako aj  možností celého 
mikroregiónu „Čierna hora“  je potrebné vytvárať prepojenia na krátkodobú rekreáciu 
v širšom území, predovšetkým vo väzbách na mesto Prešov a dostupné rekreačné, 
turistické a športové aktivity v dosahu mikroregiónu – aj fakultatívneho charakteru. 
 
 
11.2. Konkurencia a postavenie mikroregiónu na trhu cestovného ruchu  
 
Špecifičnosť produktov cestovného ruchu, najmä ich závislosť na atraktivite prostredia,  
na infraštruktúre a ekonomických podmienkach v krajine, stavia štáty a miestne vlády do 
pozície spolutvorcov cestovného ruchu, keďže aktivity štátneho a verejného sektora sú 
súčasťou integrovaného produktu cestovného ruchu. V nových podmienkach 
konkurenčného globálneho trhu majú štáty a samosprávy ešte ďalšiu dôležitú úlohu a to 
pôsobiť na prislúchajúcom území ako koordinátor a katalyzátor podnecujúci partnerstvo 
medzi kľúčovými dodávateľmi služieb.  
Aj keď rozhodujúcu úlohu pri rozvoji cestovného ruchu má súkromný sektor, úlohou 
verejného sektora je formulovanie stratégie jeho rozvoja a definovanie nástrojov na jej 
zabezpečenie. Preto je dôležitá podstata politiky štátu v cestovnom ruchu a nevyhnutnosť 
jej novej orientácie.  
V súčasnosti pri vytváraní štátnej politiky cestovného ruchu sú hlavnými nositeľmi 
rozhodovacích procesov tieto inštitúcie a organizácie:  
Komisia pre podnikateľské prostredie a cestovný ruch Výboru pre hospodárstvo, výstavbu 
a dopravu NR SR, Vláda SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR – 
sekcia cestovného ruchu, Slovenská agentúra pre cestovný ruch, samosprávne kraje – 
útvary pre cestovný ruch, krajské a oblastné organizácie cestovného ruchu a regionálne 
agentúry, ktoré by predovšetkým umožnili vytvoriť podmienky pre rekreačné aktivity.  
Imidž Slovenska ako turistickej organizácie začína Slovenská agentúra cestovného ruchu 
(SACR)  formovať najmä na segmentoch založených na prírodnom potenciáli krajiny na 
regiónoch, ktoré môžu získať pomoc zo štrukturálnych fondov EÚ.  
V súlade so zásadami vytvárania zoskupení ekonomických slabších vidieckych obcí v 
mikroregióne Čierna hora je konkurencie schopnosť Šarišského regiónu zaberajúci oblasť 
dolného Šariša a súvisiaceho okolia, tvorená predovšetkým mikroregiónmi Spišský hrad - 
Podbranisko, Ekotorysa, Salvator, Levočské vrchy, Horná Torysa ako aj účasť 
v Karpatskom euroregióne. Historický vývoj je však orientovaný na mesto Prešov, ktorý je 
v zmysle ÚPN VÚC Prešovského kraja sídlo regionálneho významu a obce mikroregiónu 
Čierna hora sú čiastočne v jeho suburbárnom pásme.  
V tomto mikroregióne evidentne nie sú vytvorené vhodné podmienky pre rozvoj 
cestovného ruchu, ktoré nemôžu byť založené iba na obecných aktivitách. Obce majú 
veľký potenciál pre poskytovanie agroturistiky s okolím, ktoré poskytuje vhodné 
podmienky aj pre rozvoj zimných rekreačných aktivít. Problémom je však letná rekreácia, 
hlavne možnosť kúpania, a to aj napriek tomu, že dané územie má dostatok vodných 
zdrojov. Tento zámer si však vyžaduje väčšie investičné náklady. Nutný je aktívny prístup 
obce a obyvateľov ku skvalitňovaniu služieb cestovného ruchu a technickej vybavenosti 
územia. Nie je aktivizované podnikateľské prostredie v oblasti cestovného ruchu, chýba 
informovanosť a dostupnosť k dotačným zdrojom pre rozvoj vidieckej turistiky a celá škála 
hlavných foriem turizmu s aktivitami dlhodobého potenciálu. 
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K hlavným druhom turizmu v mikroregióne Čierna hora je prevažne krátkodobý pobytový 
turizmus (len počas letnej sezóny) s jednodňovou návštevnosťou. Formou turizmu je 
poznávací turizmus s pohybom v lesnom prostredí, pešou a lyžiarskou turistikou, a hlavne 
cykloturistikou. Mestský a kultúrny cestovný ruch s výborným potenciálom má dostupné 
mesto Prešov, Spišská Nová Ves, Gelnica a Krompachy.   
 
Zásadným problémom je neúčasť Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora 
v Oblastnej organizácií cestovného ruchu, resp. Krajskej organizácií cestovného ruchu, 
nekomplexný systém informačných služieb a propagačných materiálov o mikroregióne, 
nedostatok a nízka úroveň kvality základných a doplnkových služieb, nedostatočný počet 
a kapacita ubytovacích a reštauračných zariadení. 
 
Pre sfunkčnenie konkurencie a postavenia mikroregiónu na trhu cestovného ruchu 
je nutná účasť Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora v Oblastnej 
organizácií cestovného ruchu, resp. Krajskej organizácií cestovného ruchu. 
 
 
11.3. Marketing cestovného ruchu, jeho organizácia a regionálny manažment 
 
K vytvoreniu základných predpokladov pre riadenie rozvoja cestovného ruchu na území 
patrí marketing. Dôslednou realizáciou sa vytvoria podmienky pre partnerstvo s 
podnikateľmi v cestovnom ruchu na jednej strane a so štátnou organizáciou cestovného 
ruchu – Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch na strane druhej. Vytvorí sa 
mechanizmus pre spolufinancovanie projektov v oblasti marketingu a propagácie a 
celkove sa zefektívni využívanie všetkých zdrojov určených na tieto aktivity. Zároveň si 
postupne získa vlastné know-how, s ktorým bude môcť vstupovať do medzinárodných 
projektov. Len tak môže obstáť v silnej konkurencii na medzinárodnom trhu cestovného 
ruchu a stať sa rovnocenným partnerom pri realizácii spoločných projektov. 
 
Marketingová stratégia cestovného ruchu  
 
    –   rešpektuje prierezový (mnohoodborový) charakter cestovného ruchu a komplexnosť 

jeho produktov 
- diferencuje ciele rozvoja cestovného ruchu v závislosti od primárnej a sekundárnej 

ponuky cestovného ruchu, od očakávaní verejného sektora ako aj od očakávaní 
súkromného sektora 

- v samospráve vytvára predpoklady pre koordináciu záujmov v rozvoji cestovného 
ruchu  

- v súkromnom sektore vytvára predpoklady pre spoluprácu s verejným sektorom 
s cieľom poznávania spoločných záujmov pri komplexnom uspokojovaní potrieb 
účastníkov cestovného ruchu. Pri plánovaní rozvoja cestovného ruchu 
zohľadňujeme globálne svetové trendy 21. storočia, definované Svetovou 
organizáciou cestovného ruchu: „prehlbujúca sa globalizácia a od nej závislá 
prosperita cieľových regiónov 

- rešpektuje využívanie nových informačných technológií pri ponuke a distribúcii 
produktu 

- cieľové regióny sa presadia na konkurenčnom trhu len vtedy, ak sa budú zameriavať 
na svoj imidž ako predpoklad diverzifikácie a expanzie svojej príťažlivosti 

- rastúce preferencie účastníkov cestovného ruchu orientované na komfort, zľahčenie 
a zrýchlenie procesu cestovania, dobrodružstvo, zdravie, ekológiu, poznávanie a 
kultúru, 

− zábavu a rozptýlenie – cestovný ruch zážitku 
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Cestovný ruch ako ekonomicko-sociálny fenomén doby výraznou mierou ovplyvňuje 
rozvoj územia vôbec. Vzhľadom na existujúce trendy rozvoja v cestovnom ruchu chceme 
rozvoj mikroregiónu orientovať na ponuku intenzívnych zážitkov pre návštevníkov, na 
ponuku priestoru vzájomných sociálnych kontaktov, sebaurčenia a sebarealizácie v 
kombinácii s existujúcim potenciálom cestovného ruchu a potenciálom ľudských zdrojov.  
 
Cestovný ruch ako jedno z prierezových odvetví hospodárstva predstavuje dôležitú 
súčasť spoločensko-ekonomického života. Cestovný ruch považujeme za dôležitý faktor 
ekonomického a sociálneho rozvoja mikroregiónu „Čierna hora“, ktorý ovplyvňuje tvorbu 
nových pracovných príležitostí, stimuluje rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, 
zlepšuje starostlivosť o životné prostredie a občiansku vybavenosť, je zdrojom príjmov 
obcí a regiónu. Aby došlo k zabráneniu neriadeného rozvoja cestovného ruchu v mnohých 
prípadoch negatívne zaťažujúcemu životné prostredie, je nutné budovať riadiace štruktúry 
na úrovni regiónu a obcí v mikroregióne. V tomto zmysle úloha podpory rozvoja 
cestovného ruchu sa javí ako nevyhnutná a spadá do pôsobnosti samosprávy ako 
koordinátora rozvoja cestovného ruchu v regióne. Plánovanie rozvoja cestovného ruchu je 
podmienené vypracovaním a prijatím koncepcie rozvoja cestovného ruchu, ktorá 
formuluje postavenie cestovného ruchu, jeho ciele a čiastkové stratégie v regióne za 
účelom zabezpečenia rozvoja regiónu.  
 
Užívateľom prijatej koncepcie rozvoja cestovného ruchu je regionálna i lokálna 
samospráva, štátna správa, ktorá vymedzuje a koordinuje legislatívnu rovinu rozvoja, 
podnikateľské subjekty, ktoré na rozvoji cestovného ruchu participujú, neziskové 
organizácie, miestne obyvateľstvo, ktoré je súčasťou rozvoja v regióne a v neposlednej 
miere návštevník, ktorý vystupuje ako konečný užívateľ produktov cestovného ruchu.  
 
Marketingová stratégia cestovného ruchu sa venuje cestovnému ruchu v regióne a tvorbe 
produktov vrátane podpory predaja, rozvoju verejnej infraštruktúry, štatistike a prieskumu 
produktov cestovného ruchu, vzdelávaniu, práci s verejnosťou pri budovaní pozitívneho 
vzťahu obyvateľov k návštevníkom, budovaniu pozitívneho imidžu regiónu, tvorbe 
špecifických znakov regiónu a tvorbe značky cieľového miesta pri užívaní produktov 
cestovného ruchu, vyhľadávaniu finančných zdrojov jednotlivých cieľov. Marketingová 
stratégia cestovného ruchu vymedzuje plánovanie rozvoja cestovného ruchu v časovom 
horizonte 10 rokov. Propagácia destinácie predstavuje súčasť marketingového mixu 
destinácie. Propagačný mix ( mix marketingovej komunikácie ) zahŕňa komunikačné 
kanály, potrebné k dosiahnutiu požadovanej úrovne dopytu po destinácií, ovplyvňujúce 
úroveň dopytu v krátkodobom a v dlhodobom časovom horizonte, ktoré v mikroregióne 
absentujú. V mikroregióne sa v súčasnosti jedná o nepravidelný a sezónny dopyt.  
 
Rovnako ako všetky zložky marketingového mixu destinácie, musia byť aj reklamné 
aktivity naplánované s ohľadom na ciele destinácie. Najvýznamnejšie nástroje reklamnej 
propagácie sú vlastne tlačené brožúry, katalógy, letáky, plagáty, pohľadnice tlačené i 
elektronické, multimediálne materiály a ďalšie..., tlačené média – televízna reklama – 
špecializované kanály o cestovaní, rozhlasová reklama, postery a billboardy, reklama 
v kine a internet, ktorý neplní iba úlohu propagačného média, ale i informačného zdroja, 
distribučnej cesty a jej rovnako významných vzdelávacích faktorov.  
V rámci propagácie mikroregiónu ZRCR Čierna hora, združenie prispieva tvorbou článkov 
do celoslovenského dvojtýždenníka Obecné noviny. V článkoch pravidelne informuje 
o aktivitách združenia, ktoré sa týkajú kultúrno spoločenských podujatí,  športových 
a iných akcií organizovaných v jednotlivých obciach mikroregiónu a tiež akcií a aktivít 
zameraných na rozvoj cestovného ruchu organizovaných združením ZRCR Čierna hora.  
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Nutnou požiadavkou pre rozvoj cestovného ruchu je budovanie technickej a dopravnej 
infraštruktúry s cieľom zabezpečenia komfortu uspokojovania potrieb návštevníkov. 
Služby cestovného ruchu sú produkované malými a strednými podnikmi i živnostníkmi v 
oblasti dopravy, ubytovania, stravovania, športových a rekreačných zariadení a ďalšej 
infraštruktúry cestovného ruchu, cestovných kancelárií a agentúr, sprievodcov, 
turistického informačného systému a tzv. doplnkových služieb.  
Predpokladom tvorby vhodných produktov cestovného ruchu je efektívne partnerstvo 
všetkých poskytovateľov služieb (vrátane miestnych obyvateľov). Skúsenosti z krajín s 
vyspelým cestovným ruchom ukazujú, že bez spoluúčasti a efektívnej koordinácie aktivít 
súkromného a verejného sektoru nie je možné v jednotlivých miestach alebo regiónoch 
zabezpečiť primeraný rozvoj cestovného ruchu a očakávať požadovaný efekt. Spoločný 
postup podnikateľskej sféry a verejného sektoru v oblasti usmerňovania činnosti v 
cestovnom ruchu na danom území je nutné chápať ako kľúčový (destinačný manažment). 
Iniciátorom a koordinátorom destinačného manažmentu na území mikroregiónu Čierna 
hora je  Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“. Účelom vzniku tohto 
združenia bola snaha turisticky zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión „Čierna hora“ 
a zároveň podporiť rozvoj cestovného ruchu v celom jeho území. V rámci Slovenska a aj 
zahraničia nadviazať spoluprácu s podobnými mikroregiónmi a tak si vzájomne 
odovzdávať skúsenosti v oblasti rozvoja cestovného ruchu a aktivít v rôznych komunitách. 
 
Predmetom činnosti združenia je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri 
ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok, podporovať rôzne kultúrne a spoločenské 
podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať aktivity zamerané na 
vytváranie spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi.  
 
Spolupracuje so Spolkom pre obnovu dediny, Národnou sieťou rozvoja vidieka, Agentúrou 
pre rozvoj vidieka, Slovenskou agentúrou životného prostredia, Regionálnym vzdelávacím 
centrom Prešov, so združením  Ekosvinka a Ekotorysa,  
 
Pre rozvoj cestovného ruchu má veľmi veľký význam aj cezhraničná spolupráca. 
V tejto oblasti na odporúčanie Slovenského inštitútu vo Varšave združenie nadviazalo 
spoluprácu s poľským partnerom Podkowa Lesná. Jedná sa o spoluprácu v oblasti 
spoločensko kultúrnej a zároveň v oblasti rozvoja cestovného ruchu. V júli na pozvanie  
poľského partnera sa uskutočnilo stretnutie v Poľsku. V súčasnosti sa pripravuje stretnutie 
partnerov v mikroregióne Čierna hora.  
 
V roku 2008 na podujatí v Budapešti, združenie úspešne prezentovalo kultúrne tradície a 
prírodné danosti  mikroregiónu Čierna hora. 
 
V roku 2008 a 2009 sa združenie zúčastnilo na Agrokomplexe v Nitre. Na tomto podujatí 
predstavili Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora a jeho aktivity. Zároveň 
v rámci tejto výstavy prezentovali kultúrne a historické tradície celého mikroregiónu.  
Ani jednotlivé obce nezaostávajú v aktivitách.  
Obec Sedlice má aktívnu spoluprácu so Srbským partnerom. Organizuje folklórne 
slávnosti, na ktorých sa zúčastňujú aj srbské súbory.  
Obec Kvačany má nadviazanú spoluprácu s obcou Kvačany v okrese Liptovský Mikuláš. 
V rámci tejto spolupráce sa uskutočnil poznávací program v Kvačianskej Doline. 
Obec Miklušovce v roku 2011 získala ocenenie Program obnovy dediny za projekt Dedina 
ako pospolitosť. Hlavnú myšlienku tvorili medziľudské vzťahy, spolupodieľanie obyvateľov 
na živote v obci. 
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Môžeme konštatovať, že mikroregión „Čierna hora“ je destináciou, ktorý má turistické 
hodnoty, ktoré vychádzajú z prírodných daností, z tradícii, remesiel a dochovaných 
tradičných ľudových prejavov, z potenciálu organizovania kultúrnych podujatí, ale 
nedisponuje potenciálom oddychových, ubytovacích, stravovacích, informačných a 
ďalších doplnkových služieb. Ich spojením do atraktívnych produktov a zabezpečením ich 
vhodnej prezentácie na trhoch sa môže stať mikroregión rovnakým magnetom pre turistov 
ako ktorékoľvek iné centrum cestovného ruchu v Európe. Disponuje aj lokalizačnými 
predpokladmi, čiastočne ľudským potenciálom, ktoré mu dávajú predpoklad uspieť na trhu 
s produktmi cestovného ruchu.  
Pre splnenie tohto predpokladu je prioritná potreba členstva v Oblastnej organizácií 
cestovného ruchu, resp. Krajskej organizácií cestovného ruchu.  
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12.  SWOT – analýza riešeného územia 
 
SWOT analýza poskytuje ucelený pohľad na situáciu obce – na jej silné stránky, slabé 
stránky, príležitosti a ohrozenia rozvoja. Na základe SWOT analýzy možno presnejšie 
definovať najvhodnejšie ciele, ktoré by zužitkovali najvýraznejšie predpoklady a pozitívne 
rozvojové impulzy a eliminovali problémy a prípadné riziká. Pomáha tiež identifikovať 
prioritné oblasti, na rozvoj ktorých sa treba orientovať. Z tohto dôvodu nie je vhodné jej 
členenie podľa sektorov.  
Okrem analýz stavu daného územia je predmetom záujmu aj okolité prostredie, 
indukujúce pozitívne alebo negatívne vplyvy. Na základe toho sa SWOT analýza člení na 
analýzu interného prostredia a analýzu externého prostredia. 
Podľa povahy sledovaných javov sa v SWOT analýze rozlišujú pozitívne a negatívne 
faktory. Pozitívne faktory (silné stránky a príležitosti) predstavujú faktory indukujúce 
rozvojové procesy. Negatívne faktory (slabé stránky a ohrozenia) naznačujú problémy 
disparity. 
 
12.1.    SWOT analýza potenciálu mikroregiónu  
 
PHSR Mikroregiónu Čierna hora bolo prejednané a schválené na valnom zhromaždení Združenia 
rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ dňa: 17.09.2003. 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha mikroregiónu 
v rámci regiónu Prešov a Prešovského 
kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky, agroturistiky a liečebno – 
rehabilitačnej turistiky,  

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí mikroregiónu pre 
pestovanie klasických plodín a drevín, 
rozvoj  poľnohospodárskej a lesníckej 
výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva 
v mikroregióne, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám obcí v 
mikroregióne. 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
na podmienky trhového hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej siete, plynofikácie 
obyvateľov na  infraštruktúru s cieľom 
zlepšenia ich kvality života i životného 
prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry, 

• nevybudované mini priemyselné parky. 
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12.2.    SWOT analýza potenciálu obcí združených v mikroregióne  
 

   12.2.1.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Bajerov 
 
PHSR obce Bajerov bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 7/2007 zo dňa  
16.11.2007 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej  siete, napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú a kanalizačnú 
sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť). 

   
  12.2.2.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Brežany 

 
PHSR obce Brežany bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 2/2003 zo dňa  
09.02.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky – 
rehabilitačnej turistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej  siete, napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú a kanalizačnú 
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obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť). 

 
 
  12.2.3.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Bzenov 

 
PHSR obce Bzenov bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 41/2003 zo dňa  
29.09.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky – 
rehabilitačnej turistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej  siete, napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú a kanalizačnú 
sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť). 
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12.2.4.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Janov 
 
PHSR obce Janov bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 11/2003 zo dňa  
12.12.2003 

 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky ( kostol ), pre rozvoj cestovného 
ruchu, vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesnícke výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä výstavba vodovodnej 
a kanalizačnej  siete  , napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú sieť s cieľom 
zlepšenia ich kvality života i životného 
prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
chýbajúcej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť) , 

• nedostatočné zabezpečenie 
protipovodňovej ochrany obce  
( vybudovanie ochranného 
protipovodňového valu pozdĺž potoka 
Svinky – PBaH). 

 
 

   12.2.5.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Klenov 
 
PHSR obce Klenov bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 6 zo dňa 01.10.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky, pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky, agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný fond 
v prevažnej časti obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra, 
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poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 
ovčiarstvo, 

• nepriaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovni hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• športový areál, 
• chalupárska oblasť, 
• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 

štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

najmä výstavba kanalizačnej siete, 
napojenie obyvateľov na kanalizačnú sieť 
s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia,  

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitostí a nízkej 
ceny práce 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti 
s podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
chýbajúcej infraštruktúry (kanalizačná 
sieť), 

• nedostatočné zabezpečenie 
protipovodňovej ochrany obce. 

 
  12.2.6.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Kvačany 

 
PHSR obce Kvačany bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 16/2012 zo dňa  
09.11.2012 
 
Silné stránky Slabé stránky 
• výhodná geografická poloha obce v rámci 

regiónu Prešov a Prešovského kraja, 
• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 

pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevážnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej  siete   , napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú a kanalizačnú 
sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť)  
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 12.2.7.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Ľubovec 
 
PHSR obce Ľubovec bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 5/K/2003 zo dňa  
10.07.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja 

• dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• lesný pôdny fond v prevažnej častí obce 
pre pestovanie klasických plodín a drevín, 
rozvoj  poľnohospodárskej a lesníckej 
výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

• nachádzajú sa tu ložiská hornín 
 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie  kanalizačnej  siete,   
napojenie obyvateľov na  vodovodnú 
a kanalizačnú sieť s cieľom zlepšenia ich 
kvality života i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

 
 

   12.2.8.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Miklušovce 
 
PHSR obce Miklušovce bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. IV/B/2 zo dňa  
27.09.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky, pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky, agroturistiky, 

• lesný pôdny fond v prevažnej časti obce 
pre pestovanie klasických plodín a drevín, 
rozvoj poľnohospodárskej a lesníckej 
výroby,  

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra, 
najmä vybudovanie kanalizačnej siete, 
napojenie obyvateľov na vodovodnú a 
kanalizačnú sieť s cieľom zlepšenia ich 
kvality života i životného prostredia,  

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 



 
 
 

 119 

súčasnej úrovni hospodárstva v obci, 
• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci, 

• nachádzajú sa tu ložiská hornín. 
 

pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 
• odchod kvalifikovaných zdrojov 

pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitostí a nízkej 
ceny práce 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti 
s podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných. 

 
 

  12.2.9.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Ovčie 
 
PHSR obce Ovčie bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 4/2005 zo dňa  
14.09.2005 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• dobré prírodne podmienky pre rozvoj 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• nízke životné náklady, 
• zachovalé životné prostredie, 
• kvalitný lesný pôdny fond v prevažnej častí 

obce pre pestovanie klasických plodín 
a drevín, rozvoj  lesníctva a poľovníctva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 
a zriaďovanie nových výrobných areálov, 

• kladný prístup predstaviteľov štátnej správy 
a samosprávy k rozvojovým aktivitám 
v obci. 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• stagnujúca miera nezamestnanosti 
s podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• nedoriešená otázka vlastníckych vzťahov 
k pôde. 

 
 
 

   12.2.10.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Radatice 
 
PHSR obce Radatice bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 179/2008 zo dňa 
20.12.2008 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• napojenosť obce na elektrickú sieť 
a ukončená plynofikácia obce, 

• existencia územnoplánovacej 
dokumentácie obce, 

• existencia projektov na budovanie verejnej 
kanalizácie a vodovodnej siete v obci, 

• priaznivé prírodné podmienky pre 
pôdohospodárske ekonomické činnosti 

• relatívny nedostatok financií na rozvojové 
a investičné programy v obci, 

• pomerne nízka ponuka služieb v obci, 
• vysoké investičné náklady na zlepšenie 

stavu enviromentálnej infraštruktúry 
(kanalizácia) a miestnych komunikácií, 

• neprítomnosť niektorých zariadení 
základnej občianskej vybavenosti 
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(poľnohospodárstvo a lesníctvo) a drobné 
živnosti, 

• možnosti obce poskytnúť podmienky na 
budovanie prímestského a víkendového 
bývania, 

• existencia historických a kultúrnych 
pamiatok v obci. 

(zdravotnícke zariadenia, sociálne 
zariadenia). 

 

 
Príležitosti 

 
Ohrozenia 

• možnosť obce zapojiť sa do programov 
čerpania štrukturálnej pomoci z Programu 
rozvoja vidieka SR 2007-2013 a ďalších 
zdrojov Európskej únie, 

• zapojenie obce do regionálnych aktivít 
investičného aj neinvestičného charakteru, 

• možnosť riešenia úloh a problémov na 
mikroregionálnej úrovni, 

• strategické plánovanie a investovanie na 
úrovni obce. 

• odchod mladých a vzdelaných obyvateľov 
za lepšími pracovnými a životnými 
podmienkami, 

• nízka motivácia obyvateľov  o život na 
vidieku, 

• konkurencia porovnateľných obcí pri 
čerpaní finančných prostriedkov Európskej 
únie na podporu regiónov a vidieka,   

• legislatívne zmeny a vývoj regionálnej 
ekonomiky. 

 
 

   12.2.11.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Rokycany 
 
PHSR obce Rokycany bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 56/2003 zo dňa 
27.09.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky, pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a  agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej časti obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj 
poľnohospodárskej a lesníckej výroby,  

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovni hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra, 
najmä vybudovanie kanalizačnej siete, 
napojenie obyvateľov na vodovodnú a 
kanalizačnú sieť s cieľom zlepšenia ich 
kvality života i životného prostredia,  

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitostí a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti 
s podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry (vodovodná 
a kanalizačná sieť). 
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12.2.12.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Sedlice 
 
PHSR obce Sedlice bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. M-7/2007 zo dňa  
15. 10. 2007  
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• stabilizovaná demografická základňa obce 
• aktivita obyvateľov obce so snahou o jej 

hospodársky a sociálny rozvoj 
• silná tradícia v poľnohospodárskej výrobe a 

príbuzných ekonomických 
      činnostiach 
• kultúrne a historické tradície posilňujúce 

spoločenský život v obci 
• ekologicky atraktívne prírodné prostredie 

pre rozvoj turistických a rekreačných 
činností 

• relatívne nízka ekonomická aktivita v obci 
• nepostačujúca úroveň úpravy miestnych 
      komunikácií a verejných priestranstiev 

       v intraviláne i extraviláne obce 
• relatívne nevýhodná geografická poloha 
      mimo hlavných dopravných sietí 

 odliv obyvateľov mladších vekových 
kategórií a odborne vzdelaných 
obyvateľov za pracovnými príležitosťami 
mimo obce 

• nezáujem obyvateľov o obecné 
      záležitosti a verejné aktivity 

 
Príležitosti 

 
Ohrozenia 

• možnosť podieľať sa na čerpaní 
štrukturálnych fondov EÚ na dobudovanie 

      občianskej, dopravnej a enviromentálnej 
      infraštruktúry 
• rozvoj agroturistiky v obci a okolí 
• modernizácia a zefektívnenie samosprávy 
      a služieb 
• dobudovanie a renovácia technickej, 
      dopravnej a enviromentálnej 
      infraštruktúry 
• stabilizácia ekonomickej základne obce a 
      zvýšenie jej ekonomického potenciálu 
• zvýšenie spolupráce na úrovni 
      mikroregiónu 

• silná konkurencia medzi porovnateľnými 
      obcami vo vzťahu k využívaniu verejných 
      finančných zdrojov (predovšetkým zdrojov 
      štrukturálnych fondov EÚ a štátneho   

rozpočtu) 
• strata atraktivity vidieckeho prostredia 
• stagnácia rozvoja na úrovni mikroregiónu, 
      okresu a PSK 
• nízka miera koordinácie regionálneho 

rozvoja na regionálnej i národnej úrovni 
• nezáujem obyvateľov o rozvoj zručností v 

       oblasti IKT 
• ohrozenia vyplývajúce z 

celospoločenských procesov a trendov 
 
 

   12.2.13.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Suchá Dolina 
 
PHSR obce Suchá Dolina bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 14/2008 zo dňa 
12.12.2008 
 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci, 

• dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky, pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky,  

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a obcami s nízkym stupňom  
ekonomického rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä napojenie obyvateľov na 
 vodovodnú a kanalizačnú sieť s cieľom 
zlepšenia ich kvality života i životného 
prostredia, 
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fond pre pestovanie klasických plodín 
a drevín, rozvoj poľnohospodárskej 
a lesníckej výroby, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 
a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál,  

• kvalitný vodný zdroj. 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry (kanalizačná 
sieť), 

• nižšia úroveň vzdelania. 

 
Príležitosti 

 
Ohrozenia 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• zvýšenie spolupráce na úrovni 
mikroregiónu, 

• možnosť získania finančných zdrojov 
z fondov EÚ 

• nedostatok vlastných finančných zdrojov 
na realizáciu zámerov, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• silná konkurencia medzi porovnateľnými 
obcami vo vzťahu k využívaniu verejných 
finančných zdrojov (predovšetkým zdrojov 
štrukturálnych fondov EÚ a štátneho 
rozpočtu. 

 
  12.2.14.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Víťaz 

 
PHSR obce Víťaz bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 68/2003 zo dňa 
12.09.2003 
 
Silné stránky Slabé stránky 
• výhodná geografická poloha obce v rámci 

regiónu Prešov a Prešovského kraja, 
• dobré prírodné podmienky, pre rozvoj 

cestovného ruchu, vidieckej turistiky a  
agroturistiky, 

• lesný pôdny fond v prevažnej časti obce 
pre pestovanie klasických plodín a drevín, 
rozvoj poľnohospodárskej a lesníckej 
výroby,  

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovni hospodárstva v obci, 

• zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra, 
najmä vybudovanie kanalizačnej siete, 
napojenie obyvateľov na vodovodnú a 
kanalizačnú sieť s cieľom zlepšenia ich 
kvality života i životného prostredia,  

• časť cestnej siete obecného i štátneho 
významu je nevyhovujúca, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitostí a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti 
s podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných. 
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  12.2.15.  Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Žipov 
 
PHSR obce Žipov bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 6/2003 zo dňa 
30.09.2003 
 
 
Silné stránky 

 
Slabé stránky 

• výhodná geografická poloha obce v rámci 
regiónu Prešov a Prešovského kraja, 

• veľmi dobré prírodné podmienky, kultúrne 
pamiatky , pre rozvoj cestovného ruchu, 
vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• kvalitný poľnohospodársky a lesný pôdny 
fond v prevažnej častí obce pre pestovanie 
klasických plodín a drevín, rozvoj  
poľnohospodárskej a lesníckej výroby, 

• priaznivá demografická štruktúra 
obyvateľstva, vyjadrená v podiele 
v predproduktívnej a produktívnej zložky, 
i vo výške prirodzeného prírastku 
obyvateľstva, 

• kvalifikovaná pracovná sila vyhovujúca 
súčasnej úrovní hospodárstva v obci, 

• bohaté zdroje drevnej hmoty, 
• voľné plochy pre rozvoj priemyslu 

a zavádzanie nových výrobných odborov, 
výstavba IBV, zón oddychu, športový areál, 
lyžiarsky areál, 

• kladný prístup predstaviteľov samosprávy, 
štátnej správy, tretieho sektora 
k rozvojovým aktivitám v obci. 

 

• vysoká miera obecných disparít medzi 
vyspelejšími a problémovými obcami 
s nízkym stupňom  ekonomického 
rozvojového potenciálu, 

• nedostatočná mikroekonomická adaptácia 
obce na podmienky trhového 
hospodárstva, 

• zaostávajúca technická infraštruktúra 
najmä vybudovanie vodovodnej 
a kanalizačnej  siete, napojenie 
obyvateľov na  vodovodnú a kanalizačnú 
sieť s cieľom zlepšenia ich kvality života 
i životného prostredia, 

• nevyhovujúca kvalita cestnej siete 
obecného i štátneho významu, 

• nedostatok voľných finančných zdrojov 
pre rozvoj výroby a jej modernizáciu, 

• odchod kvalifikovaných zdrojov 
pracovných síl do vyspelejších regiónov, 
najmä do zahraničia ako dôsledok 
chýbajúcej pracovnej príležitosti a nízkej 
ceny práce, 

• trvalo rastúca miera nezamestnanosti s  
podielom dlhodobo evidovaných 
nezamestnaných, 

• zlý stav životného prostredia v dôsledku 
nedokončenej infraštruktúry ( vodovodná 
a kanalizačná sieť). 
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13.   SWOT analýza potenciálu cestovného ruchu mikroregiónu 
 
 
Silné stránky Slabé stránky 
• obce mikroregiónu združené v Združení 

rozvoja cestovného ruchu Čierna hora 
• zachovaný prírodný potenciál, flóra, fauna, 

scenéria krajiny 
• ekologický nenarušené životné prostredie 
• rôznorodosť a pestrosť turistických 

atraktivít pre najrôznejšie cieľové skupiny 
• predpoklady rozvoja pešej turistiky, 
• predpoklady rozvoja cykloturistiky, 
• predpoklady rozvoja zimnej lyžiarskej 

turistiky a športu 
• blízkosť rekreačnej oblasti vodnej nádrže 

Ružín a lyžiarskeho strediska Plesy 
Krompachy 

• početnosť historických pamiatok 
• archeologické náleziská 
• kultúrne dedičstvo, ľudové umenie, hudba, 

zvyky, remeslá, folklór, architektúra, 
kultúrne programy 

• zachované ľudové remeslá, zachovávané 
      ľudové tradície a zvyky  
• vhodné podmienky pre vidiecky cestovný 

ruch s možnosťami v oblasti poľovníctva 
      a rybárstva 
• existencia rybníkov  
• dostatok vodných zdrojov 
• priaznivá cenová úroveň pre zahraničných 

návštevníkov 
• existujúca spolupráca s poľskými a inými 

domácimi a zahraničnými partnermi 
• blízkosť miest Prešov, Košice, Spišská 

Nová ves a Krompachy 
• blízkosť letiska v Košiciach a v Prešove 
• pomerne pokojný a bezpečný región 
• existujúce kultúrne zariadenia 
• tradícia organizovaných kultúrnych podujatí 

v blízkom meste Prešov 
• existencia periodických kultúrnych aktivít 
• tradícia športových turnajov  
• medzinárodné turistické trasy v okolí 
• plynofikácia obcí 
• vybudovaný vodovod 
• verejné osvetlenie 
• verejný rozhlas 
• energetické siete 
• signál siete operátora mobilnej siete  

 T- mobile, Orange a O2 
  

  

• neúčasť v Oblastnej organizácií CR, resp. 
Krajskej organizácií CR 

• stagnujúca účasť na domácom cestovnom 
ruchu 

• nevytvorené podmienky pre prímestskú 
rekreáciu mesta Prešova  

• nedostatočná koordinácia subjektov CR 
na lokálnej a regionálnej  úrovni 

• živelnosť v rozvoji CR na miestnej, 
regionálnej i národnej úrovni 

• nedostatočná orientácia slovenských 
cestovných kancelárií na organizovanie 
aktívneho ZCR a DCR 

• absentujúci výrazný turistický imidž,  
• nedostatok komplexných turistických 

produktov 
•  nedostatočné vyhľadávanie a budovanie 

       atrakcií  
• nedostatočná vybavenosť pri atraktivitách 

absencia informačných služieb 
a propagačných materiálov, 

• absencia turistických informačných tabúľ, 
• nedobudovaná sieť miestnych a 

regionálnych združení a turisticko-
informačných kancelárií 

• nedostatočná starostlivosť o kultúrno-
historické pamiatky 

• málo produktov z tzv. šetrných foriem CR 
– cyklo- a agroturistika, vodáctvo, fitnes, 
wellness 

• zaostávajúca marketingová aktivita 
podnikateľskej sféry 

• pretrvávajúca neochota podnikateľov 
združovať sa a  tak ovplyvniť spokojnosť 
hostí 

• nerovnomerná úroveň poskytovaných 
služieb, ktoré nedosahujú európsky 
štandard  

• jazykové bariéry personálu vo vzťahu  
      k zahraničným turistom 
•  nedostatok doplnkových služieb a ich 
      nízky štandard (ak sú prítomné) 
• slabá občianska vybavenosť 
• absencia ubytovacích kapacít 
• absencia stravovacích kapacít 
• obmedzené nákupné služby 
• nedobudovaná infraštruktúra 
• nevybudovaná kanalizácia 
• nedostačujúce autobusové spojenie 

hlavne cez víkendové dni 
• zlý stav miestnych komunikácií - 
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      chýbajúce chodníky  
• nedobudovaný systém turistických a 

cykloturistických trás 
• parky a oddychové plochy chýbajú, resp. 

sú slabo udržiavané 
• nedostatok upravených verejných 

priestranstiev 
• absencia športových plôch 
• nedostatočná kapacita športovísk 
• zlý technický stav existujúcich športovísk 
• dlhodobý nedostatok financií na podporu 
      kultúrnych a športových aktivít 

Príležitosti Ohrozenia 
• pozitívne vplyvy vstupu krajiny do EÚ, 

zjednodušenie pohybu osôb v rámci EÚ 
• objavovanie strednej a východnej Európy v 

rámci európskeho cestovného ruchu 
• väčšia pozornosť venovaná novým 

členským krajinám zo strany EÚ 
• podpora regionálneho rozvoja Európskou 

úniou 
• využitie podporných programov z EÚ na 

dobudovanie infraštruktúry a tvorbu nových 
produktov 

• početnosť rozvojových zámerov 
podnikateľov, miestnych samospráv i 
neziskového sektoru 

• podpora regionálneho rozvoja Európskou 
úniou 

• harmonizácia smerníc a direktív EÚ o CR s 
našimi legislatívnymi normami 

• stimulácia stredných vrstiev obyvateľstva k 
účasti na domácom cestovnom ruchu 

• príspevok CR k stabilizácii ekonomiky 
v regióne 

• nárast významu internetu a informačných 
technológií pri propagácii  

• zlepšenie propagácie mikroregiónu ako 
turistickej destinácie 

• oživenie života na vidieku v dôsledku 
rozvoja cestovného ruchu 

• zhodnotenie nevyužitého hospodárskeho  
potenciálu, rozvoj  perspektívneho 
hospodárskeho odvetvia cestovného ruchu 

• rozvoj doteraz marginalizovaných druhov 
      turizmu (kongresový, ekoturizmus, vidiecky 
      turizmus, turizmus založený na báze 
      historicko-kultúrneho dedičstva  
• rozvoj a budovanie nových turistických trás 
      a cyklotrás, zjednocovanie a skvalitňovanie 
      označenia jednotlivých trás, 
      internacionalizácia jednotlivých trás + 
      priraďovanie tematických charakteristík 
      k jednotlivým trasám a rozvoj doplnkových 
      služieb k týmto produktom (napr. 

požičovne, servisy, úschovne a pod.) 

• nedostatočný program podpory CR zo 
strany štátu, pretrvávajúci nízky záujem 
štátu o cestovný ruch 

• nedostatočná pripravenosť na využívanie 
európskych fondov 

• nepripravenosť a neexistencia plánov 
rozvoja CR v regiónoch a cieľových 
miestach 

• nepostačujúce investície zahraničných 
subjektov do rozvoja infraštruktúry CR 

• nedostatočná koordinácia medzi riadiacimi 
stupňami na rôznych úrovniach (centrum, 
VUC, región, obec) 

• pokles dopytu v rámci domáceho 
cestovného ruchu 

• nevyhovujúci pomer ceny a kvality, nízka 
kvalita základných a doplnkových služieb 

• zaostávajúce vedomie zachovania 
prírodných hodnôt v zhoršujúcom sa 
životnom prostredí 

• hrozba zániku tradičnej výroby a zručností 
• implementácia investičných programov 

bez rešpektovania princípov trvalo 
udržateľného rozvoja 

• pomalé zavádzanie moderných 
informačných systémov 

• nedostatok vlastných finančných zdrojov 
na vyhlásené programy Európskej únie 

• nízka kúpna sila obyvateľstva  brániaca 
rozvoju dopytu po  službách 

• nedostatočná efektívnosť a slabá 
ziskovosť služieb vzhľadom na nízky 
dopyt a trh 

• nedostatočne motivujúce prostredie pre  
investorov 

• nedostatok finančných prostriedkov na 
dobudovanie a rekonštrukciu technickej 
infraštruktúry 
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14.    Kritické oblasti 
 
Identifikované problémy 
-  neúčasť v Oblastnej organizácií cestovného ruchu, resp. Krajskej organizácií 

cestovného ruchu 
-  slabá a nesystémová podpora rozvoja cestovného ruchu na regionálnej i miestnej 

úrovni, limitované regionálne podporné programy a mikrogranty a nepripravenosť 
   investičných ponúk v oblasti cestovného ruchu pre investorov 
-  podceňovanie významu spoločnej spolupráce a koordinácie činností štátnych orgánov, 
   orgánov samosprávy, regionálnych rozvojových agentúr, regionálnych združení 
   cestovného ruchu a iných aktérov cestovného ruchu 
-  nedostatočné využívanie cezhraničnej spolupráce pre rozvoj cestovného ruchu 
-  vidiecka turistika, agroturistika a ekoturistika sa nachádza v počiatočnom štádiu 
   rozvoja 
- problémy dostupnosti finančných zdrojov na investície či zabezpečenie     

spolufinancovania rozvojových projektov v cestovnom ruchu 
- tvorba produktu - nedostatok kvalitných turistických produktov – balíkov, programov 

(chýba integrovaný produkt pre mikroregión a okolie) 
-  nedostatok zdrojov informácií o mikroregióne, združení 
-  slabé zviditeľňovanie mikroregiónu, združenia 
-  nedostatočná informovanosť o atraktivitách mikroregiónu, združenia 
-  slabý marketing (propagácia, koordinácia, logistika) cestovného ruchu na úrovni 

regiónu, miestnej, i u samotných subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu 
-  neexistujúca komplexná ponuka turistických služieb 
-  neexistujúce komplexné centrá pre rekreáciu, športové a kultúrne vyžitie s 

požadovaným štandardom  poskytovaných služieb 
-  nepripravenosť obyvateľov na poskytovanie služieb cestovného ruchu 
-  nízka kvalita pracovnej sily v cestom ruchu 
-  slabá znalosť cudzích jazykov  
-  nedostatočná ponuka a nízky štandard služieb  
-  nedostatok ubytovacích a stravovacích služieb 
-  slabá občianska vybavenosť 
-  nedostatočná vybavenosť pri atraktivitách 
-  zlý technický stav a nedostatočná starostlivosť mnohých kultúrnych a historických     

pamiatok a potreba významných zdrojov na ich obnovu 
-  zlý stav technickej a dopravnej infraštruktúry 
-  chýbajúce parkovacie plochy (verejné, bezplatné aj strážené parkoviská) 
-  nedobudovaná sieť cykloturistických a lyžiarskych trás, nedostatočná ponuka servisu   

a služieb  
-  absencia verejných hygienických zariadení 



 
 
 

 127 

II.   Syntéza 
 
1.       Návrhová časť 
 
1.1. Vízia rozvoja a propagácie cestovného ruchu v mikroregióne, 

strategické ciele 
 
Mikroregión „Čierna hora“ ako súčasť Šarišského regiónu ponúka pre návštevníkov pobyt 
v prírode, rôznorodosť a pestrosť turistických aktivít, hlavne možností pre vidiecku 
turistiku, cykloturistiku, lyžiarsku turistiku  ale aj množstvo zachovaných ľudových tradícií 
a remesiel, organizovanie spoločensko kultúrnych podujatí ako aj kultúrne a historické 
pamätihodnosti v území. Potenciál územia nie je dostatočne využitý, napriek záujmu 
domácich ako aj zahraničných turistov neponúka viac ako možnosť krátkodobej návštevy 
a jednodňovej turistiky. Cieľom tejto časti dokumentu je predstaviť vízie a možnosti ako 
ich dosiahnuť, aby mikroregión bol súčasťou subregiónu, slúžiaci aj ako cieľová destinácia 
pre viacdenné pobyty v území, ktoré ťaží zo svojej polohy, vo väzbách predovšetkým na 
mesto Prešov.  
Výsledkom je návrh strategickej vízie v časovom horizonte do roku 2025 a návrh 
strategických cieľov, priorít a opatrení.  
Vízia zohľadňuje rozvoj a propagáciu cestovného ruchu v mikroregióne, strategické ciele 
na úrovni: 
Miestnej -  programy a produkty cestovného ruchu využívajú programy a ciele len v rámci 
daného územia.  
Lokálnej -  turistické programy a produkty – previazané s väčším územím.  
Regionálnej -  programy a produkty – viaže sa k takému cieľu alebo zaujímavosti, ktoré 
majú význam pre celý región.  
Nadregionálnej -  programy či produkty prekračujú svojim významom hranice regiónu. 
Využívajú aj turistické ciele, ležiace mimo regiónu.  
 
 
 
 
  

Zatraktívniť a viac spropagovať mikroregión „Čierna hora“ ako územie so 
zaujímavými prírodnými, historickými, kultúrnymi zaujímavosťami a v rámci toho 
vytvoriť ponuku balíka služieb aj s ďalšími  turistickými činnosťami, ktoré z nej 
vytvoria zaujímavú destináciu v cestovnom ruchu, vidieckeho turizmu s dôrazom 
na rozvoj pešej a lyžiarskej turistiky a cykloturistiky.   
 

 
 
Na základe tejto vízie  sú v  stratégii navrhované nasledujúce rozvojové strategické 
ciele:  

• vstup Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ do Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu, resp. Krajskej organizácie cestovného ruchu 

• vytvoriť podmienky využitia významného potenciálu celého šarišského regiónu ako 
napr. pamiatky UNESCO, Bardejov - Bardejovské kúpele, Dukla, Dubnické 
opálové bane, Solivar...). 

• vytvoriť podmienky subregionálneho významu prímestskej rekreácie, vidieckeho 
a poznávacieho turizmu v rámci mesta Prešov a okolia 

• vytvoriť a ponúknuť cieľovým skupinám návštevníkov konkurencieschopné 
turistické produkty a pobytové programy, 
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• sústrediť marketingové aktivity na podporu propagácie, predaja a distribúciu 
vytvorených produktov a programov, 

• pre naplnenie uvedených úloh podporiť vybudovanie adekvátnych a efektívnych 
organizačných štruktúr, 

• významne rozšíriť základnú a doplnkovú turistickú infraštruktúru (ubytovanie, 
gastronómia, športovo-rekreačné zariadenia) a zvyšovať ich kvalitu, 

• podporovať všetky prvky a aktivity turistickej ponuky a ich pozitívneho prínosu pre  
ekonomický rozvoj mikroregiónu, pre kvalitu života a rozvoj vidieka, 

• predĺžiť dobu pobytu návštevníkov v mikroregióne, 
• prispieť ku stabilizácií a  tvorbe nových pracovných príležitosti v obciach 

mikroregiónu, ktoré sa vyznačujú vysokou nezamestnanosťou, 
• podporiť aktivitami cestovného ruchu rozvoj malého a stredného podnikania 

a súvisiacej infraštruktúry na území mikroregiónu, 
• prispieť ku zvyšovaniu príjmov  rozpočtu obcí, 
• prispieť k uchovaniu a zvyšovaniu kvality životného prostredia a udržateľného 

rozvoja cestovného ruchu, 
• rozvojom cestovného ruchu zlepšiť súdržnosť obyvateľov obcí mikroregiónu, 
• zvýšiť celkové pozitívne povedomie o mikroregióne, hlavne skvalitnením 

informácií. 
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1.2. Akčný plán 
 
 
1.2.1. Navrhované priority, opatrenia a aktivity cestovného ruchu  
 
1. Priorita  
 
Spolupráca a podpora subjektov v oblasti cestovného ruchu 
 
Spolupráca je súčinnosť určitého množstva subjektov na dosiahnutie určitého cieľa. 
Podstatou je dosiahnutie synergického efektu – kvalitnejšieho výstupu ako v prípade, keď 
by jednotlivé subjekty pracovali na tom istom cieli samostatne. 
Združovanie obcí do mikroregiónov je jednou z možností na zveľaďovanie určitého 
územia. Popri zameraní sa na rozvoj technickej infraštruktúry a zlepšovanie životného 
prostredia prichádza dôraz aj na spoluprácu pri rozvoji cestovného ruchu. Cestovný ruch 
sa javí ako jedna z možností, čím oživiť regióny s klesajúcou kvalitou života (úbytok 
pracovných miest, starnutie populácie). 
V prípade ak sa obce rozhodnú spolupracovať, je tu veľa možností, ktorými sa môžu 
zaoberať – marketing územia, destinačný manažment, príprava turistických produktov 
a balíčkov, spolupráca s ostatnými tuzemskými ako aj zahraničnými regiónmi ako aj 
spoločné rozvojové aktivity (rozvoj turistickej infraštruktúry, spoločná propagácia, 
budovanie jednotného informačného systému atď.) v intenciách zohľadňujúcich 
strategické rozvojové dokumenty. 
Pre rozvoj cestovného ruchu je dôležitá spolupráca spočívajúca v partnerstve a spolupráci 
viacerých subjektov v území i mimo územia mikroregiónu. Miestne akčné skupiny spájajú 
subjekty verejného aj súkromného sektoru – obce, podnikateľov, neziskové organizácie 
ale aj neorganizovaných občanov. 
Účelom vzniku Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ bola snaha turisticky 
zatraktívniť a zviditeľniť mikroregión „Čierna hora“ a zároveň podporiť rozvoj cestovného 
ruchu v celom jeho území. V rámci Slovenska a aj zahraničia nadviazať spoluprácu s 
podobnými mikroregiónmi a tak si vzájomne odovzdávať skúsenosti v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu a aktivít v rôznych komunitách. 
Predmetom činnosti združenia je zachovávať a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri 
ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok, podporovať rôzne kultúrne a spoločenské 
podujatia, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov a podporovať aktivity zamerané na 
vytváranie spolupráce s domácimi aj zahraničnými partnermi.  
Združenie rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ vzniklo práve za účelom združenia 
obcí konkrétnej lokality, na zlepšenie života jeho obyvateľov, aby sa rozvoju obcí v ňom 
združeným poskytol nový impulz. 
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1.1. Opatrenie: 
 
Zabezpečenie efektívnej spolupráce subjektov cestovného ruchu, samospráv 
a koordinácia ich činnosti pre rozvoj cestovného ruchu mikroregiónu. 
 
1.1.1. Aktivity:  
 
1.1.1.1. Zabezpečiť legislatívne a organizačne  vstup Združenia rozvoja cestovného 

ruchu Čierna hora do Oblastnej  organizácie cestovného ruchu, resp. Krajskej 
organizácie cestovného ruchu. 

1.1.1.2. Vytvoriť  funkciu  koordinátora, resp. manažéra, ktorý bude zabezpečovať 
vzájomnú spoluprácu predovšetkým s oblastnou organizáciou CR,  , resp. 
Krajskou organizáciou cestovného ruchu pri tvorbe produktov, promotion, 
marketing cestovného ruchu.  

1.1.1.3. Zosúladiť marketingovú stratégiu Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna 
hora so stratégiou Oblastnej  organizácie cestovného ruchu, resp. Krajskou 
organizáciou cestovného ruchu, za účasti všetkých členov združenia.   

1.1.1.4. Podporiť spoluprácu Združenia rozvoja cestovného ruchu Čierna hora  so 
susednými regiónmi, subjektmi s významným potenciálom s dôrazom aj na 
cezhraničnú spoluprácu.  

1.1.1.5. Vytvoriť podmienky pre spoluprácu obcí mikroregiónu so súkromným sektorom 
pri príprave spoločných rozvojových projektov. 

 
2. Priorita  
 
Marketingová podpora cestovného ruchu  
Jedným z najvýznamnejších faktorov, ovplyvňujúcich návštevnosť turistického regiónu je 
dostatok informácií o možnostiach trávenia voľného času a komplexnej turistickej ponuke 
zohľadňujúce strategické rozvojové dokumenty. V súčasnosti, keď sa cestovný ruch stáva 
jedným z dôležitých hospodárskych odvetví je dôležité turistické aktivity a zaujímavosti 
regiónu aj náležite propagovať. 
Informácie o turistickej infraštruktúre môžeme rozdeliť podľa ich dosahu a podľa cieľových 
skupín, ktorým sú informácie poskytované rozdeliť na informácie poskytované dovnútra 
regiónu a informácie poskytované navonok. 
Informácie smerované von z regiónu slúžia na propagáciu ponuky konkrétneho regiónu 
v konkurenčnom prostredí iných regiónov a na presvedčenie cieľovej skupiny 
potenciálnych návštevníkov, že daný región je dostatočne atraktívny a umožní splniť ich 
predstavy o trávení voľného času. Medzi hlavných nositeľov týchto informácií patria 
tlačené a elektronické propagačné materiály, prezentácia regiónu na veľtrhoch 
cestovného ruchu atď. Aktérmi podieľajúcimi sa na príprave a propagácii územia sú 
turistické informačné centrá, mestské a kultúrne informačné strediská (ideálne 
s nadregionálnym záberom). 
Informácie smerované dovnútra regiónu sú poskytované návštevníkom, ktorí už na 
územie docestovali. Ich cieľom je predstaviť a spropagovať ponuku konkrétnych lokalít, 
zaujímavostí a pamiatok, poskytnúť informácie o možnostiach trávenia voľného času 
a zvýšiť tak spokojnosť návštevníkov s pobytom. Informácie môžu byť poskytované 
formou sprievodcov, máp, lokálnych informačných systémov.  
Podobne je dôležité poskytovať aj informácie vo vnútri územia – okrem existujúceho 
turistického značenia a informačných tabúľ vytvorením miestneho informačného 
turistického centra. 
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2.1. Opatrenie: 
 
Podpora propagácie a informovanosť návštevníkov, resp. potenciálnych návštevníkov 
cestovného ruchu o mikroregióne    
 
2.1.1. Aktivity: 
 
2.1.1.1. V oblasti promotion spolupracovať s ostatnými subjektmi cestovného ruchu  
                  a oblasťami regiónu (spracovanie spoločnej marketingovej stratégie) v            

súčinnosti s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu, resp. Krajskou 
organizáciou cestovného ruchu, PSK, SACR a ďalšími subjektmi. 

2.1.1.2. Zriadiť webovú stránku pre Združenie rozvoja cestovného ruchu Čierna hora s 
informáciami o možnostiach cestovného ruchu v mikroregióne a okolí.  

2.1.1.3. Zabezpečiť spracovanie filmového dokumentu pre Združenie rozvoja 
cestovného ruchu Čierna hora. 

2.1.1.4. Zabezpečiť marketingové aktivity – propagačné materiály: reklamné plagáty, 
informačné letáky, brožúry, pohľadnice, mapy, propagačné predmety 
a suveníry.  

2.1.1.5. V obciach Víťaz, Klenov, Bzenov, Rokycany a Radatice ako hlavných vstupoch 
do mikroregiónu zabezpečiť umiestnenie informačných a navigačných tabúľ. 

2.1.1.6. V obciach mikroregiónu zabezpečiť umiestnenie informačných a navigačných 
tabúľ. 

2.1.1.7. V obci Ľubovec zabezpečiť osadenie informačných tabúľ s historickými faktami 
a udalosťami obce a časti Ruské Pekľany. 

2.1.1.8.      V obci Bzenov zriadiť informačné turistické centrum (ITC) s predajom 
suvenírov. 

2.1.1.9.      V obci Klenov, na obecnom úrade zriadiť informačné turistické centrum (ITC). 
2.1.1.10.    V obci Kvačany, v objekte kultúrneho domu zriadiť informačné turistické 

centrum (ITC). 
2.1.1.11.    V obci Ľubovec, v objekte obecného úradu zriadiť informačné turistické 

centrum (ITC). 
2.1.1.12.    V obci Miklušovce, v budove obecného úradu zriadiť informačné turistické 

centrum (ITC) s predajom suvenírov. 
2.1.1.13.    V obci Sedlice, v budove kultúrneho domu zriadiť informačné turistické 

centrum (ITC) s predajom suvenírov. 
2.1.1.14.    V obci Suchá Dolina zriadiť informačné turistické centrum (ITC).  
2.1.1.15.    V rámci public relations využiť možnosti pozvania domácich  
                  a zahraničných novinárov na pobyt v mikroregióne s programom predstavenia 

produktov z oblasti cestovného ruchu v mikroregióne a okolí, ktorí potom vo 
svojom médiu uverejnia články a informácie o mikroregióne. 

2.1.1.16.    Využiť mediálny spôsob propagácie a spolupráce – rozhlas, TV, miestna, 
regionálna tlač, internet. 

2.1.1.17.    Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu strategického dokumentu Združenia 
rozvoja cestovného ruchu Čierna hora.  

2.1.1.18.    Podporiť iniciatívy a aktivity pre propagáciu miestnych tradícií, folklóru a 
kultúrno-spoločenských akcií.    
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3.  Priorita  
 
Príprava a tvorba produktov a programov cestovného ruchu  
Na území mikroregiónu v súčasnosti neexistuje žiadna ucelená ponuka 
konkurencieschopných produktov (programy a služby), prípadne turistických programov, 
ktoré by boli ponúkané, propagované a predávané. Ich návrh je jedným z cieľov tohto 
dokumentu. V území sa dajú vybadať jednotlivé aktivity, ich ponuka je vak nedostatočná 
a nevytvára ucelený celok. 
Ponuka ucelených a komplexných turistických programov a produktov je pre 
potenciálneho zákazníka a návštevníka veľmi dôležité. Pokiaľ si zvolí turistický balíček, 
odpadajú mu starosti s neustálym plánovaním  a organizáciou pohybu. Je však nutné  
zachovať klientov pocit osobnej slobody, organizátor musí byť pripravený akceptovať 
prianie klienta a flexibilne reagovať a prispôsobiť tak zvolený harmonogram aktivít. 
Efektívna príprava, tvorba a realizácia turistických programov a produktov je podmienená 
aj dostatočnou sieťou zariadení základnej infraštruktúry v území, fungujúcou 
organizačnou štruktúrou a jej zázemím, kvalitou ľudských zdrojov a marketingovou 
podporou pri ich ponuke a predaji.  
V predstihu je potrebné zabezpečiť strategické rozvojové dokumenty, územnoplánovacie 
dokumentácie, územnoplánovacie podklady, koncepčné dokumenty, projektovú 
dokumentáciu všetkých stupňov, tak aby nedošlo k narušeniu kontinuálneho priebehu 
prípravy a realizácie jednotlivých aktivít. Dôležité je aj nutné finančné pokrytie. 
 

 
3.1. Opatrenie: 
 
Tvorba tematických programov a produktov cestovného ruchu s využitím miestnych 
možností, zaujímavosti, tradícií, folklóru a kultúrno-spoločenských akcií. 
 
Mikroregión „Čierna hora“ je destináciou, ktorá má turistické hodnoty, ktoré vychádzajú z 
prírodných daností, z tradícii, remesiel a dochovaných tradičných ľudových prejavov, z 
potenciálu organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí. 
V súčasnosti neustále narastá záujem o poznávanie života na vidieku, čo dáva veľké 
šance aj v tomto území na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. 
 
3.1.1. Aktivity: 
 
3.1.1.1.      Využiť dlhodobé tradície kultúrno spoločenských podujatí lokálneho, 

regionálneho aj nadregionálneho významu  na spropagovanie kultúrno-
spoločenských akcií mikroregiónu.  

3.1.1.2.      V obciach mikroregiónu podporovať všetky formy na zachovanie kultúrneho 
dedičstva, ľudového umenia, folklóru a architektúry. 

3.1.1.3.      V obciach mikroregiónu podporovať všetky formy na zachovanie ľudových 
remesiel, zvykov a tradícií.  

3.1.1.4.      V obci Bzenov v objekte obecného úradu zriadiť fotogalériu a stálu expozíciu 
histórie remesiel, kultúry a dobového odievania.  

3.1.1.5.      V obci Bzenov zabezpečiť rekonštrukciu a sprístupnenie zvonice s historickými 
zvonmi. 

3.1.1.6.      V obci Janov úprava okolia Galérie Pavla Šarišského, architektonicky upraviť 
a vytvoriť oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, infopanel o 
expozícií atď. 

3.1.1.7.      V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu stáleho pódia na organizovanie 
folklórnych a kultúrno-spoločenských akcií.  
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3.1.1.8.      V obci Ľubovec pri obecnom úrade vybudovať amfiteáter, pre organizovanie  
 folklórnych a kultúrno-spoločenských akcií.  
3.1.1.9.      V obci Sedlice v lokalite pod Skalkou vybudovať prírodný amfiteáter na 

organizovanie folklórnych a rôznych kultúrno-spoločenských akcií.  
3.1.1.10.    V obci Víťaz v lokalite Slaná voda vybudovať prírodný amfiteáter, pre na 

organizovanie folklórnych a rôznych kultúrno-spoločenských akcií.  
3.1.1.11.    V obci Bajerov upraviť okolie minerálnych prameňov a vytvoriť oddychový   

priestor s prístreškom, s umiestnením lavičiek, altánkov atď. 
3.1.1.12.    V obci Brežany pri minerálnom prameni upraviť okolie a vytvoriť oddychový 

priestor s umiestnením lavičiek, informačných tabúľ. 
3.1.1.13.    V obci Klenov zabezpečiť výstavbu repliky strážnej veže – vyhliadka. 
3.1.1.14.    V obci Klenov zabezpečiť výstavbu náučného chodníka od strážnej veže na 

Rohačku. 
3.1.1.15.    V obci Klenov pri prameni Sopotnica  upraviť okolie a využiť pre oddychový 

priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď. 
3.1.1.16.    V obci Kvačany upraviť okolie studničky v časti Kretle a využiť pre oddychový   

priestor s prístreškom, s umiestnením lavičiek, smetných nádob atď. 
3.1.1.17.    V obci Ľubovec využiť prameň – jazierko „Studnička“ v lokalite Košičany pre 

oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, ohniska atď. 
3.1.1.18.    V obci Miklušovce vybudovať náučný chodník – okruh na Bystrú a späť do 

Miklušoviec. 
3.1.1.19.    V obci Miklušovce zabezpečiť rekonštrukciu objektu „sypanca“ a využiť ako 

pamiatku ľudovej architektúry v rámci rozvoja  cestovného ruchu. 
3.1.1.20.    V obci Ovčie oproti  prameňu pitnej vody upraviť okolie a využiť pre oddychový 

priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
3.1.1.21. V obci Rokycany využiť okolie minerálneho prameňa upraviť a vytvoriť 

oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
3.1.1.22.    V obci Suchá Dolina upraviť okolie minerálneho prameňa v severnej časti obce 

a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
3.1.1.23.    V obci Sedlice severozápadne od obce upraviť okolie rybníkov a využiť pre 

oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, ohniska atď. 
3.1.1.24.    V obci Víťaz upraviť okolie prameňa v lokalite „Za huru“, s opravou prístupovej   

cesty a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
3.1.1.25.    V obci Víťaz rekonštrukciou objektu na ploche bývalého hospodárskeho dvora 

vybudovať multifunkčnú halu pre kultúrne, športové a turistické využitie, 
s dôrazom na podporu cestovného ruchu. 

3.1.1.26.    V obci Žipov upraviť okolie minerálneho prameňa v severnej časti obce  
a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

3.1.1.27.    V obci Klenov využiť pôvodný hospodársky dvor pre účely agroturistiky - chov 
koní. 

3.1.1.28.    V obci Ovčie využiť jestvujúci chov koní pre účely agroturistiky - chov koní, 
jazdenie na koňoch, kočoch. 

3.1.1.29.    V obci Žipov využiť pôvodný hospodársky dvor pre účely agroturistiky - chov 
koní a zriadenie hipocentra. 

3.1.1.30.    V obci Žipov po dohode s vlastníkmi zabezpečiť rekonštrukcii objektu kúrie 
a zriadenie izby ľudových tradícií. 

3.1.1.31.    V obci Miklušovce využiť pôvodný hospodársky dvor pre účely agroturistiky - 
chov koní a iných zvierat. 

3.1.1.32.    V obci Miklušovce staré pôvodné domy využiť na zriadenie historickej 
expozície ľudovej kultúry. 
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3.2.  Opatrenie: 
 
Tvorba programov a produktov zameraných na aktívnu turistiku (pešia turistika, 
cykloturistika, letné a zimné aktivity, golf) 
 
Územie mikroregiónu ponúka svojim návštevníkom viacero zaujímavostí. Prioritou rozvoja 
turistického ruchu v území je pešia a lyžiarska   turistika,  cykloturistika. 
Obec Suchá Dolina má spracovaný projekt „Čiernohorský náučný chodník“, ktorý  zahŕňa 
turistické a cykloturistické trasy, informačné tabule, oddychové miesta v rámci celého 
územia mikroregiónu. 
Existujúcu sieť turistických a cykloturistických trás a trás pre bežecké lyžovanie 
navrhujeme  doplniť o niekoľko nových úsekov, tak aby bolo možné vytvárať lokálne 
turistické okruhy (pešie, cyklistické, lyžiarske) po území mikroregiónu s rôznymi stupňami 
obtiažnosti a dĺžky pre viaceré kategórie turistov. Okrem tradičných foriem pohybu, ich 
navrhujeme doplniť aj o miesta s možnosťou vodnej rekreácie (v zimnom období možnosť 
využitia na korčuľovanie). 
Zalesnené územie poskytuje široké možnosti nenáročných turistických vychádzok a 
relaxácie v prírodnom prostredí, ako východisko peších turistických a cykloturistických 
výletov s nádhernými panoramatickými pohľadmi z vrchu Čierna hora 1024,5 m.n.m., ako 
aj na kopci Rohačka - najvyšší bod mikroregiónu 1028,5 m.n.m.. 
Územie poskytuje vhodné podmienky aj pre rozvoj zimných rekreačných aktivít. 
V juhozápadnej časti obce Janov sa nachádza lyžiarsky vlek. 
 
3.2.1. Aktivity:  
 
3.2.1.1.     V obci Bzenov navrhovaná lyžiarska turistická trasa: 

• okruh po hrebeni Šarišskej vrchoviny. 
3.2.1.2.     V obci Kvačany navrhovaná cykloturistická trasa: 

• Sedlice – Kvačany – Klenovský vrch – Hrabkov. 
3.2.1.3.      V obci Ovčie navrhovaná pešia turistická trasa: 

• na vrch Roháčka. 
3.2.1.4. V obci Radatice navrhovaná pešia turistická trasa: 

• Radatice – Kendický kríž. 
3.2.1.5. V obci Radatice navrhovaná cykloturistická trasa: 

• Radatice – Prešov, Kvašná voda. 
3.2.1.6. Obec Suchá Dolina – zabezpečiť realizáciu projektu „Čiernohorský náučný 

chodník“ – zahŕňa turistické a cykloturistické trasy, informačné tabule, 
oddychové miesta v rámci celého územia mikroregiónu. 

3.2.1.7. V obci Víťaz navrhovaná cykloturistická trasa:  
• Ku prameňu „Čierne“ 

3.2.1.8. V obci Žipov navrhované pešie turistické trasy:  
• Žipov – Ondrašovce, 
• Žipov – Križovany, 
• Žipov – Hrabkov. 

3.2.1.9. V obci Brežany zabezpečiť výstavbu vodnej nádrže s úpravou okolia pre 
turistické využitie – kúpalisko, klzisko, stanovanie s umiestnením lavičiek, 
altánkom, ohniskom atď. 

3.2.1.10. V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu rekreačného krytého bazéna. 
3.2.1.11. V obci Bzenov zabezpečiť úpravu plôch na kempovanie a stanovanie – 

prírodné kúpalisko Pod bukom pri Svinke.  



 
 
 

 135 



 
 
 

 136 

 
3.2.1.12. V obci Janov zabezpečiť rozšírenie lyžiarskeho areálu - s umelým 

zasnežovaním, zväčšiť počet vlekov. 
3.2.1.13. V obci Janov zabezpečiť výstavbu obecného spoločenského centra pri   

lyžiarskom vleku s ubytovaním a stravovaním. 
3.2.1.14. V obci Klenov zabezpečiť výstavbu športového areálu – vlek, kúpalisko pri 

Chate Klenov pri potoku Bystrá. 
3.2.1.15. V obci Miklušovce vybudovať prírodné kúpalisko. 
3.2.1.16. V obci Suchá Dolina zabezpečiť výstavbu golfového ihriska.   
3.2.1.17. Obec Suchá Dolina zabezpečí realizáciu projektu „Čiernohorský náučný 

chodník“ – zahŕňa turistické a cykloturistické trasy, informačné tabule, 
oddychové miesta v rámci celého územia mikroregiónu. 

3.2.1.18. V obci Ľubovec – Ruské Pekľany zabezpečiť výstavbu golfového ihriska. 
3.2.1.19. V obci Janov pri lyžiarskom areáli vybudovať prírodné kúpalisko s prístupovou 

cestou.  
 
3.3. Opatrenie: 
 
Tvorba programov a produktov so špecifickou tematikou (poznávanie historických, 
kultúrnych a cirkevných pamiatok) 
 
Územie mikroregiónu Čierna hora je pre turistov zaujímavé atraktívnou polohou, 
prírodným potenciálom, bohatou históriou a množstvom významných národných 
kultúrnych pamiatok, ľudovou architektúrou a folklórom.  
 
Jedinečnou stavbou v obci Brežany je drevený gréckokatolícky chrám svätého Lukáša 
Evanjelistu z roku 1727, ktorý je jediný v okrese Prešov a tiež jediný v celej Šarišskej 
vrchovine. Na Slovensku je zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Kostolík je 
súčasťou historického cintorína. Pre turistov je navyše zaujímavý aj atraktívnou polohou 
na návrší nad obcou.  
Pre spoznávanie historických pamiatok je zaujímavá návšteva aj ďalších obcí 
mikroregiónu, v ktorých sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky. 
 
3.3.1. Aktivity:  
 
3.3.1.1.      Vytvoriť podmienky pre sprístupnenie a poznávanie historických a kultúrnych 

pamiatok.  
3.3.1.1.1.   V obci Bajerov jedna národná kultúrna pamiatka: 

• Rímskokatolícky kostol sv. Michala – klasicistický, postavený roku 1826 na 
mieste predošlého kostola, obnovený roku 1930.  

3.3.1.1.2.   V obci Brežany jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Gréckokatolícky kostol sv. Lukáša evanjelistu – pozdĺžna drevená zrubová 

stavba z roku 1727.  
3.3.1.1.3.   V obci Klenov jedna národná kultúrna pamiatka: 

• Gréckokatolícky kostol Ochrany Presvätej Bohorodičky s areálom – 
postavený v polovici 14. storočia. NKP tvoria tri pamiatkové objekty: 
–  Kostol 
–  Zvonica drevená 
–  Múr ohradový. 

3.3.1.1.4.   V obci Ľubovec jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Kaštieľ a park – v časti obce Ruské Pekľany, kaštieľ pôvodne rokoková 

stavba z 2. tretiny 18. storočia, v polovici 19. storočia čiastočne prestavaný. 
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V parku pred záhradným priečelím kaštieľa sa nachádza torzo fontány 
z roku 1880 – 1890. 

3.3.1.1.5.   V obci Miklušovce jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – pôvodne ranogotický 

postavený koncom 13. storočia, obnovený po roku 1889.  
3.3.1.1.6.  V obci Radatice národné kultúrne pamiatky: 

• Rímskokatolícky kostol sv. Martina – pôvodne gotický, postavený pred 
rokom 1300, prestavaný v roku 1630.  

• Rímskokatolícky kostol sv. Imricha – ranogotický s retardovanými 
románskymi prvkami, postavený pred rokom 1300. V 18. storočí 
barokizovaný.  

• Kaštieľ – neskoroklasicistická stavba z roku 1863, pôdorysného tvaru „U“, 
ktorý bol v roku 1901 rozšírený o blokovú prístavbu. 

3.3.1.1.7.  V obci Rokycany jedna národná kultúrna pamiatka: 
• Rímskokatolícky kostol sv. Kataríny – neskorogotický, postavený koncom 

14. storočia, obnovený po roku 1462.  
3.3.1.1.8.  V obci Víťaz národné kultúrne pamiatky: 

• Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja apoštola s areálom – ranogotický 
kostol, postavený v prvej polovici 14. storočia, s barokovou prestavbou 
v 70-tych rokoch 18. storočia. NKP tvoria tri pamiatkové objekty:  
–  Kostol  
–  Múr ohradový  
–  Cintorín prikostolný  

• Kostol zaniknutý – archeologická lokalita – zaniknutá obec s kostolom, 
nachádza sa juhozápadne od intravilánu obce Víťaz na pravom brehu 
potoka Pohlodov. 

3.3.1.1.9.  V obci Žipov národná kultúrna pamiatka: 
• Kaštieľ – objekt kaštieľa bol postavený koncom 18. storočia v duchu 

nastupujúceho klasicizmu, ako dvojpodlažný, zásadnejšie upravený až po 
2. svetovej vojne parcelné. NKP tvoria dva pamiatkové objekty: 
–  Kaštieľ  

      –  Stavba obytná  
3.3.1.2.      V obci Radatice zabezpečiť rekonštrukciu kaštieľa.  
3.3.1.3.      V obci Žipov po dohode s vlastníkmi zabezpečiť rekonštrukcii objektu kúrie 

a zriadenie izby ľudových tradícií. 
 
 
4. Priorita  
 
Podpora výstavby základnej a doplnkovej turistickej infraštruktúry  
 
Vybavenosť územia kvalitnou turistickou infraštruktúrou považujeme za dôležitú časť 
širšej skupiny realizačných predpokladov rozvoja cestovného ruchu. Jej úlohou je podpora 
dlhodobého rozvoja návštevnosti určitého územia a to hlavne ponukou infraštruktúry pre 
určité druhy rekreačných a športových aktivít ako aj infraštruktúry, ktorá zabezpečuje 
samotný pobyt turistov v regióne (ubytovanie, stravovanie, plochy a  miesta na 
parkovanie), hlavne pri turistických atraktivitách a zaujímavostiach. 
V predstihu je potrebné zabezpečiť strategické rozvojové dokumenty, územnoplánovacie 
dokumentácie, územnoplánovacie podklady, koncepčné dokumenty, projektovú 
dokumentáciu všetkých stupňov, tak aby nedošlo k narušeniu kontinuálneho priebehu 
prípravy a realizácie jednotlivých aktivít. Dôležité je aj nutné finančné pokrytie. 
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4.1. Opatrenie  
 
Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích a stravovacích zariadení  
 
Na území mikroregiónu Čierna hora je ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení 
pomerne obmedzená.  
Stravovacie služby ako zariadenie verejného stravovania sa poskytujú v súčasnosti len 
v obci Víťaz. 
Možnosti pre ubytovanie sú  v obciach  Bzenov,  Klenov, Víťaz a Ovčie, prípadne 
ubytovacie kapacity mimo mikroregiónu. 
Obec Janov má stavebné povolenie na výstavbu Obecného spoločenského centra, 
s ubytovaním a stravovaním, ktoré bude situované pri lyžiarskom vleku. 
Cieľom opatrení je vytvoriť dostatočný počet ubytovacích a stravovacích kapacít rôzneho 
štandardu, v správe obcí, prípadne súkromných subjektov, aby tak bolo možné uspokojiť 
dopyt po ubytovaní počas hlavnej turistickej sezóny a tým získať do územia nových 
turistov. 
 
4.1.1. Aktivity 
 
4.1.1.1.      Podporiť výstavbu nových a rekonštrukciu a rozšírenie existujúcich 

ubytovacích a stravovacích zariadení v obciach a miestach, kde to umožňujú 
rozvojové plány (pri rešpektovaní krajinného rázu, miestnych tradícií a špecifík 
urbanizmu a architektúry) 

4.1.1.2.      Dlhodobo zvyšovať štandard vybavenosti jestvujúcich ubytovacích 
a stravovacích zariadení  a rozširovanie ponuky a služieb. 

4.1.1.3.      Vytvárať v jestvujúcom bytovom a nebytovom fonde podmienky pre turistické  
ubytovanie a rekreáciu. 

4.1.1.4.      V obci Bzenov zabezpečiť rozšírenie a rekonštrukciu ubytovacieho zariadenia 
v objekte základnej školy pre turistické ubytovanie.  

4.1.1.5.      V obci Bzenov zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu kuchyne a jedálne   
v objekte základnej školy pre využitie v rámci cestovného ruchu. 

4.1.1.6.      V obci Janov zabezpečiť výstavbu obecného spoločenského centra pri   
lyžiarskom vleku s ubytovaním cca 20 lôžok a stravovaním cca 50 stoličiek. 

4.1.1.7.      V obci Kvačany rekonštrukciou podkrovia kultúrneho domu vytvoriť turistické 
ubytovanie s hygienickým zariadením (WC, sprchy).  

4.1.1.8.      V obci Ľubovec rekonštrukciou budovy centra voľného času vytvoriť turistické 
ubytovanie. 

4.1.1.9.      V obci Miklušovce v objekte Barmik zriadiť Penzión - ubytovanie pre turistov. 
4.1.1.10.    V obci Miklušovce na ploche bývalého hospodárskeho dvora vybudovať  

„Salaš“ s možnosťou ubytovania a stravovania. 
4.1.1.11.    V obci Rokycany rekonštrukciou obecného úradu vytvoriť v podkroví  turistické 

ubytovanie cca 10 lôžok so stravovaním cca 50 návštevníkov. 
4.1.1.12.    V obci Sedlice rekonštrukciou budovy kultúrneho domu vytvoriť v podkroví 

turistickú ubytovňu s cca 40 lôžkami. 
4.1.1.13.  V obci Víťaz pri futbalovom ihrisku dobudovať športový areál s ubytovaním  

a stravovaním. 
4.1.1.14.    V obci Žipov v severnej časti územia vytvoriť podmienky pre výstavbu  

súkromných rekreačných chát. 
4.1.1.15.    V obci Žipov po dohode s vlastníkmi zabezpečiť rekonštrukcii objektu kúrie a 

vytvoriť turistické ubytovanie a stravovanie. 
4.1.1.16.    V obci Ľubovec – Ruské Pekľany vybudovať turistickú ubytovňu so 

stravovaním.  
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4.2. Opatrenie 
 
Podpora výstavby a rekonštrukcie infraštruktúry pre voľný čas 
 
Mikroregión poskytuje širokú škálu možností trávenia voľného času. Infraštruktúru je však 
nutné skvalitniť a dobudovať – nutnosťou je zriadenie centrálneho informačného systému, 
ktorý bude o zaujímavostiach a možnostiach trávenia času v území informovať 
návštevníkov a navádzať ich od vstupu do mikroregiónu až do odľahlejších obcí. 
Veľké možnosti poskytuje aj agroturistika – nutné je revitalizovať a dovybaviť existujúce 
areály nefunkčných poľnohospodárskych družstiev v spolupráci so súkromnými subjektmi 
pôsobiacimi v poľnohospodárstve na území mikroregiónu (chov koní, oviec, rýb atď.) 
Existujúce pramene pitnej a minerálnej vody sa môžu stať vyhľadávanými zastávkami pre 
turistov prechádzajúcich regiónom. Je však potrebné ich okolie skultúrniť vybudovaním 
možností pre posedenie a parkovanie, ako aj označiť ich umiestnenie v rámci centrálneho 
informačného systému. 
 
4.2.1. Aktivity  
 
4.2.1.1.     V obciach mikroregiónu zabezpečiť trvalú starostlivosť a zlepšovanie vzhľadu 

extravilánu a intravilánu obcí, ich centrálnych časti, (predovšetkým údržba 
historických a kultúrnych pamiatok, verejnej zelene a pod.). 

4.2.1.2.      V obci Bajerov upraviť okolie minerálnych prameňov a vytvoriť oddychový 
priestor s prístreškom, s umiestnením lavičiek, altánkov atď. 

4.2.1.3.      V obci Brežany pri minerálnom prameni upraviť okolie a vytvoriť oddychový 
priestor s umiestnením lavičiek, informačných tabúľ. 

4.2.1.4.      V obci Brežany pri obecnom úrade zabezpečiť výstavbu multifunkčného ihriska 
s úpravou okolia a vytvoriť oddychový priestor s umiestnením detského ihriska 
(preliezky, pieskovisko), lavičkami altánkom atď. 

4.2.1.5.      V obci Bzenov dobudovať hľadisko a hygienické príslušenstvo k tenisovým 
kurtom (WC, sprchy). 

4.2.1.6.      V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu multifunkčného ihriska – pri tenisových  
kurtoch. 

4.2.1.7.      V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu futbalového ihriska a strelnice v lokalite za 
Svinkou. 

4.2.1.8.      V obci Bzenov upraviť okolie a vytvoriť oddychový priestor pozdĺž náučného 
chodníka s umiestnením lavičiek, altánkov atď. 

4.2.1.9.     V obci Bzenov v objekte obecného úradu zriadiť fotogalériu a stálu expozíciu 
histórie remesiel, kultúry a dobového odievania.  

4.2.1.10.    V obci Bzenov zabezpečiť rekonštrukciu časti kultúrneho domu. 
4.2.1.11.    V obci Bzenov vybudovať hygienické zariadenia (WC, sprchy) pre  

návštevníkov obce - turistické využitie. 
4.2.1.12.    V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu stáleho pódia na existujúcom 

vydláždenom priestranstve.  
4.2.1.13.    V obci Janov úprava okolia Galérie Pavla Šarišského, architektonicky upraviť 

a vytvoriť oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, infopanel o 
expozícií atď. 

4.2.1.14.    V obci Klenov vybudovanie rybníka pri futbalovom ihrisku - upraviť okolie 
a využiť pre oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkom, ohniskom 
atď. 

4.2.1.15.    V obci Klenov zabezpečiť výstavbu repliky strážnej veže – vyhliadka. 
4.2.1.16.    V obci Klenov zabezpečiť výstavbu náučného chodníka od strážnej veže na 

Rohačku. 
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4.2.1.17.    V obci Klenov využiť pôvodný hospodársky dvor pre účely agroturistiky - chov 
koní. 

4.2.1.18.    V obci Klenov pri prameni Sopotnica  upraviť okolie a využiť pre oddychový 
priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď. 

4.2.1.19.    V obci Kvačany v objekte kultúrneho domu zriadiť spoločenskú a internetovú 
miestnosť. 

4.2.1.20.    V obci Kvačany v strede obce – pred kultúrnym domom vytvoriť oddychový 
priestor – park s architektonickou úpravou okolia, s umiestnením lavičiek, 
altánkov, osvetlenia atď. 

4.2.1.21.    V obci Kvačany na konci obce vytvoriť oddychový priestor 
s posedením, altánkom a ohniskom. 

4.2.1.22.    V obci Kvačany pri multifunkčnom ihrisku vytvoriť oddychový priestor  
s umiestnením detského ihriska. 

4.2.1.23.    V obci Kvačany upraviť okolie studničky v časti Kretle a využiť pre oddychový   
priestor s prístreškom, s umiestnením lavičiek, smetných nádob atď. 

4.2.1.24.    V obci Ľubovec pri obecnom úrade vytvoriť oddychový priestor    
s umiestnením detského ihriska, lavičiek, altánkov atď. 

4.2.1.25.    V obci Ľubovec pri obecnom úrade vybudovať amfiteáter. 
4.2.1.26.    V obci Ľubovec pri futbalovom ihrisku vybudovať hygienické zariadenie (WC, 

sprchy), šatne a osvetlenie s možnosťou turistického využitia. 
4.2.1.27.    V obci Ľubovec využiť prameň – jazierko „Studnička“ v lokalite Košičany pre 

oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, ohniska atď. 
4.2.1.28.    V obci Miklušovce vybudovať náučný chodník – okruh na Bystrú a späť do 

Miklušoviec. 
4.2.1.29.   V obci Miklušovce zabezpečiť rekonštrukciu objektu „sypanca“ a využiť ako 

pamiatku ľudovej architektúry v rámci rozvoja  cestovného ruchu. 
4.2.1.30.    V obci Miklušovce pri potoku – pri hasičskej veži vybudovať detské 

multifunkčné ihrisko s úpravou okolia a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, 
lavičkami atď. 

4.2.1.31.    V obci Miklušovce využiť pôvodný hospodársky dvor pre účely agroturistiky - 
chov koní a iných zvierat. 

4.2.1.32.    V obci Ovčie oproti  prameňu pitnej vody upraviť okolie a využiť pre oddychový 
priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

4.2.1.33.    V obci Ovčie využiť jestvujúci chov koní pre účely agroturistiky - chov koní, 
jazdenie na koňoch, kočoch. 

4.2.1.34.    V obci Ovčie zabezpečiť výstavbu rybníka  pre možnosti rybolovu a úpravu  
okolia pre oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

4.2.1.35.    V obci Ovčie v centre obce, pri obecnom úrade architektonicky upraviť 
oddychový priestor s umiestnením informačných tabúľ, lavičiek, smetných 
nádob, osvetlenia atď. 

4.2.1.36.    V obci Ovčie pri hokejovom ihrisku vytvoriť oddychový priestor s umiestnením 
detského ihriska, lavičiek, altánku atď. 

4.2.1.37.    V obci Radatice zabezpečiť rekonštrukciu hygienických zariadení pri 
futbalovom ihrisku. 

4.2.1.38.    V obci Radatice v parku – pri kaštieli vytvoriť oddychový priestor 
s umiestnením detského ihriska, lavičiek, altánkov, osvetlenia, smetných 
nádob atď. 

4.2.1.39.    V obci Radatice pri vrte upraviť okolie a využiť pre oddychový priestor 
s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

4.2.1.40.    V obci Radatice vedľa areálu kaštieľa vybudovať multifunkčné ihrisko 
s hygienickým zariadením (WC, sprchy) pre športové a turistické využitie. 
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4.2.1.41. V obci Rokycany využiť okolie minerálneho prameňa upraviť a vytvoriť 
oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

4.2.1.42. V obci Rokycany pri obecnom úrade vybudovať multifunkčné ihrisko s úpravou 
okolia, vytvoriť oddychový priestor a umiestnením detského ihriska (preliezky, 
pieskovisko), lavičiek, altánku, osvetlenia, smetných nádob atď., 

4.2.1.43.    V obci Sedlice severozápadne od obce upraviť okolie rybníkov a využiť pre 
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov, ohniska atď. 

4.2.1.44.    V obci Sedlice v lokalite pod Skalkou vybudovať prírodný amfiteáter. 
4.2.1.45.    V obci Sedlice dobudovať lesné rekreačné centrum na Poľani s vytvorením 

oddychového priestoru s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
4.2.1.46.    V obci Suchá Dolina pre rekreačno – športové využitie vybudovať pri 

futbalovom ihrisku altánok s kozubom a lavičkami. 
4.2.1.47.    V obci Suchá Dolina upraviť okolie minerálneho prameňa v severnej časti obce 

a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
4.2.1.48.    V obci Víťaz v lokalite Slaná voda vybudovať prírodný amfiteáter. 
4.2.1.49.    V obci Víťaz upraviť okolie prameňa v lokalite „Za huru“, s opravou prístupovej   

cesty a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 
4.2.1.50.    V obci Víťaz rekonštrukciou objektu na ploche bývalého hospodárskeho dvora 

vybudovať multifunkčnú halu pre kultúrne, športové a turistické využitie, 
s dôrazom na podporu cestovného ruchu. 

4.2.1.51.    V obci Žipov upraviť okolie minerálneho prameňa v severnej časti obce  
a vytvoriť oddychový priestor s altánkom, lavičkami, ohniskom atď. 

4.2.1.52.    V obci Žipov využitie pôvodného hospodárskeho dvora pre účely agroturistiky - 
chov koní a zriadenie hipocentra. 

4.2.1.53.    V obci Žipov v strede obce vytvoriť oddychový priestor s detským ihriskom, 
altánkom, lavičkami, informačné tabule atď. 

4.2.1.54.    V obci Žipov po dohode s vlastníkmi zabezpečiť rekonštrukcii objektu kúrie 
a zriadenie izby ľudových tradícií. 

4.2.1.55.    V obci Radatice zabezpečiť rekonštrukciu kaštieľa. 
4.2.1.56.    V obci Bzenov zabezpečiť rekonštrukciu a sprístupnenie zvonice s historickými 

zvonmi. 
4.2.1.57.    V obci Janov pri obecnom úrade vybudovať a architektonicky upraviť 

oddychový priestor – park s umiestnením informačných tabúľ, lavičiek, 
smetných nádob, atď. 

4.2.1.58.    V obci Miklušovce staré pôvodné domy využiť na zriadenie historickej 
expozície ľudovej kultúry. 

 
4.3.    Opatrenie  
 
Podpora výstavby turistickej infraštruktúry zameranej na aktívnu letnú a zimnú turistiku.  
 
Územie mikroregiónu poskytuje v súčasnosti pomerne pestrú sieť turistických trás – 
peších, cyklistických a v zimnom období aj trás na bežecké lyžovanie. Je vhodné túto sieť 
doplniť o niekoľko úsekov aby tak vznikla možnosť vytvárania okruhov po 
najvýznamnejších a najzaujímavejších lokalitách v území. Pre turistu sa tak vytvorí 
možnosť naplánovať si okruhy podľa náročnosti dĺžky s možnosťou návratu na miesto 
odkiaľ vyrazil (v prípade prístupu vlastným vozidlom, prípadne ubytovania) alebo 
pokračovania ďalej po diaľkových domácich alebo zahraničných turistických trasách. 
Pre vytvorenie podmienok na zjazdové lyžovanie v obci Janov, kde bol aj v minulosti 
prevádzkovaný lyžiarsky vlek, plánujeme rozšírenie lyžiarskeho areálu s umelým 
zasnežovaním. 
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4.3.1. Aktivity:  
 
4.3.1.1.     V obci Brežany výstavba vodnej nádrže s úpravou okolia pre turistické využitie 

– kúpalisko, klzisko, stanovanie s umiestnením lavičiek, altánkom, ohniskom 
atď. 

4.3.1.2.     V obci Bzenov zabezpečiť výstavbu rekreačného krytého bazéna. 
4.3.1.3. V obci Bzenov zabezpečiť úpravu plôch na kempovanie a stanovanie – 

prírodné kúpalisko Pod bukom pri Svinke.  
4.3.1.4.      V obci Bzenov navrhovaná lyžiarska turistická trasa: 

• okruh po hrebeni Šarišskej vrchoviny. 
4.3.1.5. V obci Janov zabezpečiť rozšírenie lyžiarskeho areálu - s umelým 

zasnežovaním, zväčšiť počet vlekov. 
4.3.1.6. V obci Klenov zabezpečiť výstavbu športového areálu – vlek, kúpalisko pri 

Chate Klenov pri potoku Bystrá. 
4.3.1.7.      V obci Kvačany navrhovaná cykloturistická trasa: 

• Sedlice – Kvačany – Klenovský vrch – Hrabkov. 
4.3.1.8. V obci Miklušovce vybudovať prírodné kúpalisko. 
4.3.1.9.      V obci Ovčie navrhovaná pešia turistická trasa: 

• na vrch Roháčka. 
4.3.1.10. V obci Radatice navrhovaná pešia turistická trasa: 

• Radatice – Kendický kríž. 
4.3.1.11. V obci Radatice navrhovaná cykloturistická trasa: 

• Radatice – Prešov, Kvašná voda. 
4.3.1.12.    V obci Suchá Dolina zabezpečiť výstavbu golfového ihriska.   
4.3.1.13. Obec Suchá Dolina zabezpečiť realizáciu projektu „Čiernohorský náučný 

chodník“ – zahŕňa turistické a cykloturistické trasy, informačné tabule, 
oddychové miesta v rámci celého územia mikroregiónu. 

4.3.1.14. V obci Víťaz navrhovaná cykloturistická trasa:  
• Ku prameňu „Čierne“. 

4.3.1.15. V obci Žipov navrhované pešie turistické trasy:  
• Žipov – Ondrašovce, 
• Žipov – Križovany, 
• Žipov – Hrabkov. 

4.3.1.16. V obci Ľubovec – Ruské Pekľany zabezpečiť výstavbu golfového ihriska. 
4.3.1.17. V obci Janov pri lyžiarskom areáli vybudovať prírodné kúpalisko s prístupovou 

cestou.  
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1.3. Návrh implementácie stratégie a odporúčania 
 
1.3.1.  Špecifikácia prioritných úloh a hlavných tém 
 
Naplnenie priorít akčného plánu spočíva predovšetkým v realizácii aktivít. Pred samotnou 
realizáciou je potrebné zabezpečiť efektívne fungovanie Združenia rozvoja cestovného 
ruchu „Čierna hora“ ako hlavnej inštitúcie pre všetky realizované aktivity. Naplnenie 
akčného plánu by malo byť dosiahnuté nasledujúcimi krokmi: 
 

• Účasť Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ v Oblastnej 
organizácií CR, resp. Krajskej organizácie CR  
o zabezpečiť organizačne a legislatívne vstup mikroregiónu do Oblastnej    

organizácie CR, resp. Krajskej organizácie CR, 
o pravidelná a aktívna účasť na rokovaniach a stretnutiach Oblastnej    

organizácie CR, resp. Krajskej organizácie CR, 
o plnenie úloh a záväzkov vyplývajúcich z účasti v Oblastnej  organizácie CR , 

resp. Krajskej organizácie CR, 
 

• Stretnutia starostov obcí mikroregiónu 
o vytvoriť funkciu koordinátora, resp. manažéra, ktorý bude pripravovať, 

implementovať, realizovať a koordinovať úlohy a realizáciu jednotlivých častí 
koncepcie  stratégie a akčného plánu (spracovatelia strategického dokumentu 
budú prizvaní k príprave jednotlivých projektov mikroregiónu ako odborný 
poradca),   

o koordinačné stretnutie starostov obcí mikroregiónu „Čierna hora“: 
-  dohodnúť spôsob realizácie akčného plánu, 

            - stanoviť spoločný postup mikroregiónu k ďalším subjektom (miestny  
podnikatelia, podnikatelia v CR, PSK),  

            -  vytvoriť, resp. konkretizovať monitorovací systém akčného plánu, 
            -  stanoviť spôsob výberu prioritných projektov a ich  financovanie,   
o ďalšie pravidelné stretnutia, pre riešenie aktuálnych otázok a implementácia  

akčného plánu, 
 

• Fond rozvoja  
o finančná sebestačnosť mikroregiónu, previazanosť na finančnú stratégiu 

Oblastnej  organizácie CR, resp. Krajskej organizácie CR,  
o vytvoriť fond rozvoja mikroregiónu pre zabezpečenie potrebného objemu   

financií na spolufinancovanie projektov, 
o zapojenie podnikateľskej sféry – formou dobrovoľných príspevkov, alebo 

nepriamo, formou zvýšenia poplatkov z cestovného ruchu  
 

• Propagácia  a zviditeľnovanie mikroregiónu 
o existencia Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ - pozornosť by 

mala byť venovaná jeho propagácii a reklame – vonkajšej (zameranej na 
potenciálnych návštevníkov) a vnútornej (zameranej na obyvateľov obcí, 
podnikateľov, informačné turistické centrá, neziskové organizácie atď.)  

o vnútorná propagácia  
-    vytvorenie prostredia pre budúcu aktívnu spoluprácu verejného  
      a súkromného sektora 
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- šírenie informácii o existencii a  prioritách mikroregiónu,                                     
nutnosti spolupráce všetkých subjektov pre zabezpečenie úspešného 
rozvoja mikroregiónu a celého regiónu Šariš 

o vonkajšia propagácia   
- prezentácia turistických atraktivít mikroregiónu,  
- zabezpečiť spracovanie  filmového dokumentu Združenia rozvoja 

cestovného ruchu „Čierna hora“ 
- zabezpečiť marketingové aktivity – propagačné materiály: reklamné 
      plagáty, informačné letáky, brožúry, pohľadnice, mapy, propagačné  

predmety a suveníry,  
                  -    zriadiť www stránku Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ 
                        a zabezpečiť jej pravidelnú aktualizáciu, 

-     pre mikroregión „Čierna hora“ zriadiť informačné turistické centrum (ITC) v 
obci Bzenov,  Klenov, Kvačany, Ľubovec, Miklušovce, Sedlice, Suchá 
Dolina. 

 
• Evidencia a príprava projektov 

o Naplnenie akčného plánu spočíva v realizácii projektov, ktoré boli 
identifikované ako prioritné pre rozvoj cestovného ruchu.  

o Evidencia a prehľad o navrhovaných projektoch zjednoduší výber konkrétnych 
prioritných akcií, a prípadne pomôže združovať projekty (z hľadiska vecného a 
územného). Združovanie projektov prispeje k znižovaniu nákladov na prípravu 
projektov, a tiež zvýši ich šancu na úspech pri podávaní žiadosti 
o spolufinancovanie.  

o Finalizácia podoby projektov zahrňuje predovšetkým definovanie vlastníka 
projektu, hľadanie prípadných zmluvných partnerov, vypracovanie potrebných 
štúdii a dokumentov a zabezpečenie spolufinancovania. Táto úloha je aktuálna 
v súvislosti s možnosťami čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych 
fondov EÚ – hlavne prostredníctvom ROP. 

o Základné kritéria pre výber projektov do akčného plánu:  
-  termín realizácie plánovaného projektu  
-  súlad s prioritami akčného plánu  
-  projekty nad obecného významu  
-  integrované projekty a ich štruktúra  
-  typ nositeľa projektu a spolupracujúcich partnerov  
-  súčasný stav pripravenosti projektu  

 
• Monitoring plnenia akčného plánu 

Účelom monitorovania a hodnotenia je zistenie ako je realizovaný akční plán a či 
navrhované projekty napĺňajú ciele a opatrenia stratégie. Tým by mala byť 
potvrdená účinnosť realizovaných opatrení a zaistenie efektivity vynaložených 
finančných zdrojov. Na zabezpečenie monitorovania môžu byť použité 
nasledujúce typy hodnotenia:  
o Predbežné hodnotenie projektov 

Uskutočňuje sa pred realizáciou projektov. Výsledkom predbežného 
hodnotenia    je rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí  podpory. 
Základné kritéria pre výber projektov sú: 

- súlad so schválenými a platnými strategickými dokumentmi súvisiacimi 
s mikroregiónom a obcami mikroregiónu (Programy hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, územnoplánovacie dokumentácie, projektové 
dokumentácie všetkých stupňov, iné rozvojové a podporné dokumenty 
podliehajúce schváleniu)  
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- kvantifikovateľné vyjadrenia indikátorov a výstupov projektu 
- časová realizovateľnosť 
- význam pre rozvoj mikroregiónu, komplexnosť riešenia 
- ochrana životného prostredia 
- význam pre cieľové skupiny návštevníkov 
- finančné krytie (financovania) projektov  
- súlad s cieľmi stratégie  
- súlad so základnými hodnotiacimi kritériami pre výber projekt 

o Priebežné monitorovanie projektov  
Pri priebežnom monitorovaní projektov sa zisťuje, či realizácia projektov 
prebieha podľa stanovených pravidiel a jednotlivé etapy projektov napĺňajú 
stanovené ciele.  

o Záverečné monitorovanie a hodnotenie projektov a celého akčného plánu 
Po ukončení realizácie daného projektu, resp. po skončení platnosti akčného 
plánu bude vypracované záverečné monitorovanie a hodnotenie. Cieľom 
bude zistiť, či realizácia projektov a akčného plánu skutočne prispela 
k stanoveným cieľom, a či došlo k požadovanému pokroku. 

 
 

• Pravidelná aktualizácia Strategického dokumentu mikroregiónu   
   a vypracovanie akčného plánu na ďalšie plánovacie obdobie  

Stratégia rozvoja nie je statickým dokumentom. Rozvoj cestovného ruchu 
a turizmu v mikroregióne závisí od  úspešnej implementácie rozvojových zámerov, 
konkretizovaných v projektoch. Tie musia byť na základe monitoringu priebežne 
aktualizované.  
Akčný plán by mal byť aktualizovaný vždy raz za tri roky, spolu so zaradením 
nových zámerov a pripravených projektov. Priority, opatrenia a aktivity vytýčené v 
stratégii by mali byť aktualizované v poslednom roku platnosti stratégie, v prípade 
potreby aj skôr (napr. pri zmene podmienok, ktoré môžu významne ovplyvniť 
rozvoj mikroregiónu).  

 
1.3.2. Návrh časového harmonogramu Akčného plánu (2013 – 2015) 
 
Navrhované priority, opatrenia a aktivity slúžiace k rozvoju cestovného ruchu 
v mikroregióne sú určené na realizáciu počas celého obdobia akčného plánu. Návrh 
časového harmonogramu má len orientačný charakter a nie je záväzný. Na začiatku 
realizácie akčného plánu je dôležité venovať najväčšiu pozornosť príprave projektov. Pre 
posilnenie motivácie subjektov pri rozvoji spolupráce je potrebné rozložiť jednotlivé aktivity 
a realizáciu projektov tak, aby viditeľné výsledky boli dosiahnuté už v prvom roku 
realizácie akčného plánu.   
Podkladom pre návrh časového harmonogramu Akčného plánu na roky 2013 -2015 je 
návrh strategickej vízie v časovom horizonte do roku 2025. 
 
Rok 2013 
-        účasť Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ v Oblastnej organizácií 

CR, resp. Krajskej organizácií CR 
- stretnutie starostov mikroregiónu, stanovenie priorít pre naplnenie akčného plánu a 

systém jeho monitorovania,  
- vytvorenie funkcie koordinátora, resp. manažéra, 
- vytvorenie Fondu rozvoja, stanovenie podmienok pre jeho fungovanie, 
- vnútorná propagácia mikroregiónu, 
-        vonkajšia propagácia,   
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- zabezpečenie propagačných materiálov, 
- tvorba www stránky, 
- tvorba filmového dokumentu, 
- spracovanie evidencie projektov a príprava prioritných projektov, 
- výzva subjektom pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území mikroregiónu 

a okolí na  predloženie ďalších projektov a projektových zámerov, 
-        zabezpečenie vypracovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích 

podkladov, koncepčných dokumentov, projektových dokumentácií všetkých stupňov, 
pre prípravu jednotlivých aktivít. 

 
 
Rok 2014 
- zahájenie a pokračovanie realizácie projektov pripravených alebo začatých 

v predchádzajúcom roku, 
- priebežné monitorovanie projektov, 
-        na hlavných vstupoch do mikroregiónu  v obciach Víťaz, Klenov Bzenov,    

Rokycany, Radatice zabezpečiť umiestnenie informačných a navigačných tabúľ,  
- realizácia informačného systému v obciach mikroregiónu, 
- výzva subjektom pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území mikroregiónu 

a okolí na  predloženie ďalších projektov a projektových zámerov na nové 
programovacie obdobie, 

- aktualizácia databázy prioritných projektov, 
-        zabezpečenie vypracovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích 

podkladov, koncepčných dokumentov, projektových dokumentácií všetkých stupňov, 
pre prípravu jednotlivých aktivít. 

 
 
Rok 2015 
- zahájenie a pokračovanie realizácie projektov pripravených alebo začatých 

v predchádzajúcom roku, 
- výzva subjektom pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území mikroregiónu 

a okolí na  predloženie ďalších projektov a projektových zámerov na nové 
programovacie obdobie, 

- aktualizácia Strategického dokumentu mikroregiónu, 
- záverečné monitorovanie a hodnotenie projektov a celého akčného plánu, 
- vypracovanie akčného plánu na ďalšie plánovacie obdobie. 
-        zabezpečenie vypracovania územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích 

podkladov, koncepčných dokumentov, projektových dokumentácií všetkých stupňov, 
pre prípravu jednotlivých aktivít. 
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1.3.3. Databáza prioritných projektov (vybraných aktivít)  
 
 

proj. Názov projektu 
(Projektová dokumentácia  + 

realizácia) 

Miesto a subjekt 
realizácie 
projektu 

Rok 
realizácie 

Náklady 
celkom 

(eur) 

Sektor 
(V- verejný, 
P- podnikateľský,  
N- neziskový) 

Náväznosť 
na  prioritu 
stratégie 

Rozpis 
priorít 

zameraných 
na infrašt. 

1. 
Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) 
s predajom suvenírov 

Obec Bzenov 2014 20 000,- V marketing  

2. 

Na hlavných vstupoch do 
mikroregiónu  v obciach Víťaz, 
Klenov Bzenov, Rokycany, 
Radatice umiestnenie 
informačných a navigačných 
tabúľ  

Mikroregión  
Čierna hora 2014 10 000,- V+N marketing  

3. Umiestnenie informačných 
a navigačných tabúľ Obec Bzenov 2014 5 000,- V marketing  

4. Vybudovanie informačného 
systému Obec  Janov 2014 3 000,- V marketing  

5. Vybudovanie informačného 
systému Obec  Brežany 2016 3 000,- V marketing   

6. Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) Obec Klenov 2015 12 000,- V+P marketing  

7. Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) Obec Kvačany 2016 12 000,- V marketing  

8. Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) Obec Ľubovec 2017 16 000,- V marketing  

9. 
Osadenie informačných tabúľ 
s historickými faktami 
a udalosťami 

Obec  Ľubovec 2016 4 000,- V+N marketing   

10. 
Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) 
s predajom suvenírov 

Obec Miklušovce 2015 12 000,- V marketing   

11. Osadenie informačných 
a navigačných tabúľ Obec Rokycany 2015 4 500,- V marketing  

12. 
Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) 
s predajom suvenírov 

Obec Sedlice 2015 12 000,- V marketing  

13. Zriadenie informačného 
turistického centra (ITC) Obec Suchá Dolina 2020 10 000,- V+P marketing  

14. Realizácia projektu 
„Čiernohorský náučný chodník“ Obec  Suchá Dolina 2014 50 000,- V 

marketing  
produkt 

infraštruktúra 
aktívna 

turistika  letná 

15. Tvorba webovej stránky 
ZRCR Čierna hora Obec Klenov 2012/2013 6 400,- V marketing - 

16. Tvorba filmového dokumentu Obec Klenov 2012/2013 8 300,- V marketing - 

17. Tvorba propagačných 
materiálov Obec Klenov 2012/2013 37 056,- V marketing - 

18. Zriadenie fotogalérie a stálej 
expozície  Obec Bzenov 2016 15 000,- V produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

19. 
Úprava okolia Galérie Pavla 
Šarišského a výstavba 
oddychového priestoru 

Obec Janov 2014 12 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

20. Výstavba stáleho pódia Obec Bzenov 2014 10 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

21. 
 

Výstavba amfiteátra  
 

Obec Ľubovec 2020 10 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

22. Výstavba prírodného amfiteátra Obec Sedlice 2018 20 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

23. Výstavba prírodného amfiteátra  Obec Víťaz 2014 35 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 
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24. 
Úprava okolia minerálnych 
prameňov a vytvorenie 
oddychového priestoru  

Obec Bajerov 2017 15 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

25. 
Úprava okolia prameňa a 
vytvorenie oddychového 
priestoru 

Obec Brežany 2017 20 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

26. Výstavba repliky strážnej veže 
– vyhliadka Obec Klenov 2016 20 000,- V produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

27. Výstavba náučného chodníka Obec Klenov 2016 22 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

28. 
Úprava okolia prameňa a 
vytvorenie oddychového 
priestoru 

Obec Klenov 2018 12 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

29. 
Úprava okolia studničky a 
vytvorenie oddychového 
priestoru s prístreškom   

Obec Kvačany 2016 13 500,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

30. 
Úprava okolia prameňa a 
vytvorenie oddychového 
priestoru  

Obec Ľubovec 2017 13 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

31. 
 

Výstavba náučného chodníka 
 

Obec Miklušovce 2014 15 000,- V+P+N produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

32. Rekonštrukcia objektu 
„sypanca“  Obec  Miklušovce 2015 13 000,- V produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

33. Úprava okolia a vytvorenie 
oddychového priestoru Obec Ovčie 2015 15 000,- V produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

34. 
Úprava okolia minerálneho 
prameňa a vytvorenie 
oddychového priestoru 
s prístreškom   

 
Obec Rokycany 
 

2015 15 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

35. 
Úprava okolia minerálneho 
prameňa a vytvorenie 
oddychového priestoru 
s prístreškom   

Obec Suchá Dolina 2020 20 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

36. 
Úprava okolia rybníkov a 
vytvorenie oddychového 
priestoru  

Obec Sedlice 2018 18 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

37. 
Úprava okolia prameňa a 
vytvorenie oddychového 
priestoru s prístreškom   

Obec Víťaz 2015 15 000,. V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

38. Výstavba multifunkčnej haly Obec Víťaz 2016 150 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

39. 
Úprava okolia minerálneho 
prameňa a vytvorenie 
oddychového priestoru 
s prístreškom   

Obec Žipov 2017 15 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

40. 
Využitie  pôvodného 
hospodárskeho dvora pre účely 
agroturistiky 

Obec Klenov 2020 15 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

41. Využitie  jestvujúceho chovu 
koní pre účely agroturistiky  Obec Ovčie 2016 26 000,- V+P produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

42. 
Využitie  pôvodného 
hospodárskeho dvora pre účely 
agroturistiky a zriadenie 
hipocentra 

Obec Žipov 2019 29 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

43. 
Rekonštrukcia objektu kúrie  
a zriadenie izby ľudových 
tradícií   

Obec Žipov 2020 100 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

44. Výstavba  lyžiarskej turistickej 
trasy Obec Bzenov 2016 15 000,- V produkt 

infraštruktúra 
aktívna 
turistika 
zimná 

45. Výstavba cykloturistickej trasy 
 

Obec Kvačany 2016 14 000,- 
 

V 
 

produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 
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46. Výstavba pešej turistickej trasy Obec Ovčie 2016 14 000,- V produktnfrašt
ruktúra 

aktívna 
turistika letná 

47. Výstavba pešej turistickej trasy Obec Radatice 2015 5 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

48. 
 

Výstavba cykloturistickej trasy 
 

Obec Radatice 2016 6 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

49.  
 

Výstavba cykloturistickej trasy 
 

Obec Víťaz 2014 10 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

50. 
 

Výstavba  peších turistických 
trás 

 

Obec Žipov 2015 18 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

51. Výstavba vodnej nádrže 
s úpravou okolia Obec Brežany 2018 30 000,- V produkt 

infraštruktúra 
aktívna 
turistika  

letná, zimná 
52. Výstavba krytého bazéna Obec Bzenov 2016 300 000,- V produkt 

infraštruktúra 
aktívna 
turistika 

53.  
Úprava plôch na kempovanie 
a stanovanie – prírodné 
kúpalisko 

Obec Bzenov 2017 20 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

54.  Rozšírenie lyžiarskeho areálu Obec Janov 2017 300 000,- V produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika 
zimná 

55. Výstavba obecného 
spoločenského centra Obec Janov 2019 50 000,- V produkt 

infraštruktúra 
aktívna 
turistika 
zimná 

56. 
Vybudovanie rybníka s úpravou 
okolia a vytvorenie 
oddychového priestoru 

Obec Klenov 2018 25 000 V+P infraštruktúra voľnočasová 

57. Výstavba športového areálu – 
vlek, kúpalisko Obec Klenov 2019 355 000,- V+P produkt 

infraštruktúra 
aktívna 
turistika  

letná, zimná 
58. Výstavba prírodného kúpaliska Obec Miklušovce 2016 550 000,- V+P produkt 

infraštruktúra 
aktívna 

turistika letná 
59. Výstavba rybníka  a úprava  

okolia pre oddychový priestor  Obec Ovčie 2016 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

60. Výstavba golfového ihriska Obec Suchá Dolina 2020 3 000 000,- P produkt 
infraštruktúra 

aktívna 
turistika letná 

61. Rekonštrukcia kaštieľa Obec Radatice 2014 500 000,- V produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

62. 
Rekonštrukcia  a rozšírenie 
ubytovacieho zariadenia 
v objekte ZŠ  

Obec Bzenov 2015 50 000,- V infraštruktúra ubytovacie 
zariadenie 

63. Rekonštrukcia a modernizácia 
kuchyne a jedálne v objekte ZŠ Obec Bzenov 2015 40 000,- 

 
V 
 

infraštruktúra stravovacie 
zariadenie 

64. 
 
Výstavba obecného 
spoločenského centra 
 

Obec Janov 2015 140 000,- V infraštruktúra 
ubytovacie 

a stravovacie 
zariadenie 

65. 
Rekonštrukcia podkrovia 
kultúrneho domu pre turistické 
ubytovanie 

Obec Kvačany 2018 40 000,- V infraštruktúra ubytovacie 
zariadenie 

66. 
Rekonštrukcia budovy centra 
voľného času pre turistické 
ubytovanie. 

Obec Ľubovec 2015 50 000,- V  infraštruktúra ubytovacie 
zariadenie 

67. Výstavba penziónu Obec Miklušovce 2017 200 000,- V+P infraštruktúra ubytovacie 
zariadenie 

68. Výstavba „Salaša“   Obec Miklušovce 2017 200 000,- P infraštruktúra 
ubytovacie 

a stravovacie 
zariadenie 

69. 
Rekonštrukcia obecného úradu 
pre  turistické ubytovanie a 
stravovanie 

Obec Rokycany 2019 300 000,- V infraštruktúra 
ubytovacie 

a stravovacie 
zariadenie 
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70. 
Rekonštrukcia budovy 
kultúrneho domu pre turistickú 
ubytovňu 

Obec Sedlice 2020 350 000,- V infraštruktúra ubytovacie 
zariadenie 

71. Dobudovať športový areál 
s ubytovaním  a stravovaním Obec Víťaz 2016 380 000,- V infraštruktúra 

ubytovacie 
a stravovacie 

zariadenie 

72. 
Rekonštrukcia objektu kúrie pre 
turistické ubytovanie 
a stravovanie. 

Obec Žipov 2015 300 000,- V+P infraštruktúra 
ubytovacie 

a stravovacie 
zariadenie 

73. 
Výstavba multifunkčného 
ihriska s úpravou okolia 
a vytvorenie oddychového 
priestoru 

Obec Brežany 2015 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

74. 
Výstavba hľadiska 
a hygienického príslušenstva 
k tenisovým kurtom 

Obec Bzenov 2015 150 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

75. Výstavba multifunkčného 
ihriska Obec Bzenov 2020 40 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

76. Výstavbu futbalového ihriska 
a strelnice Obec Bzenov 2018 200 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

77. 
Úprava okolia a výstavba 
oddychového priestoru pozdĺž 
náučného chodníka 

Obec Bzenov 2017 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

78. Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Bzenov 2015 400 000,- 
 

V 
 

infraštruktúra voľnočasová 

79. 
Výstavba hygienického 
zariadenia (WC, sprchy) pre  
návštevníkov obce - turistické 
využitie 

Obec Bzenov 2015 150 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

80. 
Zriadenie spoločenskej 
a internetovej miestnosti 
v objekte kultúrneho domu 

Obec Kvačany 2016 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

81. 
Výstavba oddychového 
priestoru– park 
s architektonickou úpravou 
okolia 

Obec Kvačany 2017 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

82. Výstavba oddychového 
priestoru s prístreškom Obec Kvačany 2013 16 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

83. Výstavba oddychového 
priestoru s detským ihriskom Obec Kvačany 2014 23 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

84. Výstavba oddychového 
priestoru s detským ihriskom Obec Ľubovec 2018 23 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

85. 
Výstavba hygienického 
zariadenia (WC, sprchy) pre  
turistické využitie 

Obec Ľubovec 2016 50 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

86. 
Výstavba detského 
multifunkčného ihriska 
s úpravou okolia a výstavbou 
oddychového priestoru 

Obec Miklušovce 2013 24 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

87. 
Využitie  pôvodného 
hospodárskeho dvora pre účely 
agroturistiky 

Obec Miklušovce 2015 20 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 

88. Výstavba a architektonická 
úprava oddychového priestoru  Obec Ovčie 2016 20 000,- 

 
V 
 

infraštruktúra voľnočasová 

89. Výstavba oddychového 
priestoru s detským ihriskom Obec Ovčie 2017 20 000,- 

 
V 
 

infraštruktúra voľnočasová 

90. Rekonštrukcia hygienických 
zariadení Obec Radatice 2014 16 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

91. Výstavba oddychového 
priestoru s detským ihriskom Obec Radatice 2016 20 000,- V infraštruktúra voľnočasová 
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92. Výstavba oddychového 
priestoru s úpravou okolia Obec Radatice 2018 10 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

93. 
Výstavba multifunkčného 
ihriska s hygienickým 
zariadením  

Obec Radatice 2015 45 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

94. 
Výstavba multifunkčného 
ihriska s úpravou okolia 
a výstavbou oddychového 
priestoru  

Obec Rokycany 2015 48 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

95. 
Dostavba lesného rekreačného 
centrum s vytvorením 
oddychového priestoru 

Obec Sedlice 2013 10 000,- V+P infraštruktúra voľnočasová 

96. Výstavba altánku s kozubom a 
lavičkami Obec Suchá Dolina 2013 20 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

97. Výstavba oddychového 
priestoru s detským ihriskom  Obec Žipov 2014 25 000,- V infraštruktúra voľnočasová 

98. Rekonštrukcia a sprístupnenie 
zvonice s historickými zvonmi. Obec Bzenov 2015 20 000,- V produkt 

infraštruktúra voľnočasová 

99. Výstavba golfového ihriska Obec Ľubovec  
Ruské Pekľany 2025 1 000 000,- V+P+N produkt 

infraštruktúra 
aktívna 

turistika letná 

100. Výstavba turistickej ubytovne 
so stravovaním 

Obec Ľubovec 
Ruské Pekľany 2020 220 000,- V+P infraštruktúra 

ubytovacie 
a stravovacie 

zariadenie 

101. 
Výstavba a architektonická 
úprava oddychového priestoru 
– park 

Obec Janov 2014 15 000,- V+P infraštruktúra voľnočasová 

102. Výstavba prírodného kúpaliska 
s prístupovou cestou Obec Janov 2018 800 000,- V+P+N produkt 

infraštruktúra 
aktívna 

turistika letná 

103.   
Staré pôvodné domy využiť na 
zriadenie historickej expozície 
ľudovej kultúry 

Obec Miklušovce 2016 10 000,- V+P produkt 
infraštruktúra voľnočasová 
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2. Previazanosť stratégie s regionálnymi dokumentmi Prešovského kraja 
 
- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  na 

obdobie   2008 – 2015 (PHSR) 
Dňa 1. júla 2008 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo uznesením 
č. 378/2008 „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja na obdobie 2008 – 2015“. V októbri 2010 bol uvedený dokument aktualizovaný. 
Jeho aktualizácia bola zameraná najmä na údajovú aktualizáciu a spresnenie 
východiskovej databázy, formálne úpravy v strategickej časti smerujúce ku kompaktnosti 
materiálu a jeho zosúladeniu s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky schválenou v máji 2010. 
Previazanosť stratégie s PHSR PSK: 
2. Prioritná téma: Rozvoj cestovného ruchu 
14. Prioritná téma :Rozvoj regionálnej kultúry. 
 
- Územný plán VÚC Prešovského kraja  
Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 boli 
schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 588/2009 dňa 27.10.2009. Záväzná časť 
Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2009 
bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 17/2009 schváleným 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 589/2009 dňa 27.10. 
2009 s účinnosťou od 06.12.2009 
Previazanosť stratégie so Záväznou časťou územného plánu veľkého územného celku 
Prešovského kraja: 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia  
2.   V oblasti  rozvoja rekreácie a turistiky,  
II.   Verejnoprospešné stavby  
7.   V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva. 
 
 
3. Odporúčania pre PHSR obcí a ÚPN O na úrovni obcí 
 
Zapracovať závery Strategického dokumentu Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna 
hora“  
-        do aktualizácie PHSR obcí mikroregiónu Čierna hora, 
- do aktualizácie ÚPN O mikroregiónu Čierna hora, 
-        do nových ÚPN O Brežany, Ovčie,  
V čase zapracovania záverov Strategického dokumentu Združenia rozvoja cestovného 
ruchu „Čierna hora“ do PHSR a ÚPN obcí a po ich schválení v jednotlivých 
zastupiteľstvách obcí, spracovať odporúčania pre PHSR Prešovského samosprávneho 
kraja a ÚPN VÚC Prešovského kraja. 
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4. Záver 
 
Riešenie Strategického dokumentu Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“ 
vyplynulo z potreby vypracovať pre mikroregión dlhodobú stratégiu turizmu a cestovného 
ruchu. Mikroregión nemá v súčasnosti adekvátnu dokumentáciu tohto druhu, ktorá by 
vytvorila podmienky pre rozvoj rekreácie, turizmu a cestovného ruchu.  
Strategický dokument Združenia rozvoja cestovného ruchu „Čierna hora“, ktorý je 
súčasťou projektu Stratégia rozvoja cestovného ruchu Združenia rozvoja cestovného 
ruchu „Čierna hora" vychádzal z rozsahu prác stanovených v Zmluve o dielo  zo dňa:  30. 
05. 2012.  
Stratégia bude slúžiť ako základný programový dokument k podpore rozvoja cestovného 
ruchu v danom území. Formuluje prístup Združenia rozvoja cestovného ruchu a jeho 
členov k podpore rozvoja cestovného ruchu v mikroregióne.  
Vytvára podmienky pre koordinovaný rozvoj cestovného ruchu v celom území, určuje silné 
a slabé stránky súčasného stavu a na ich základe stanovuje návrh rozvojovej vízie, 
stanovuje strategický cieľ, špecifikuje opatrenia a aktivity k naplneniu vytýčeného cieľa 
a navrhuje stratégiu konkurencieschopného turistického produktu.  
Je v súlade s regionálnymi dokumentmi Prešovského kraja. Formuluje závery 
a odporúčania pre zapracovanie do PHSR a ÚPN obcí mikroregiónu, mikroregiónu Čierna 
hora a regionálnych dokumentov Prešovského kraja. 
 
Plánovacím obdobím boli stanovené roky 2013 – 2015 a po roku 2015 k roku 2025.  
Pri spracovaní boli použité Východiskové podklady uvedené v bode 5. 
 
 
5. Východiskové podklady 
 
-  Národný program rozvoja CR v SR na roky 2007 – 2013, MH SR 2005, 
-  Koncepcia rozvoja CR Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č. 923 zo  dňa 

23.11.2005, 
-  Regionalizácia CR SR, Ústav turizmu s. r. o  2005, 
-  Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu v SR do roku 2013, 
-  Štátna politika cestovného ruchu v Slovenskej republike, 
-  Koncepcia územného rozvoja Slovenska (KURS) – 2001 v znení neskorších zmien a  doplnkov 
   Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 461 zo 16. novembra 2011, ktorým sa vyhlasujú  zmeny  

a doplnky záväznej časti Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 
-  Územný plán VÚC Prešovského kraja v znení neskorších v znení neskorších zmien a  doplnkov 
-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  na obdobie 
   2008 – 2015 (PHSR), 
-  Urbanistická štúdia - Záujmové územie mesta Prešov 2006, 
-  Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Čierna hora 2003, 
-  Urbanistická štúdia regiónu Čierna hora 2001, 
-  ÚPN O Bajerov 2008, 
-  ÚPN O Bzenov 2008, 
-  ÚPN O Janov 2008, 
- ÚPN O Klenov 2008, 
- ÚPN O Kvačany 2008, 
- ÚPN O Ľubovec 2008, 
- ÚPN O Miklušovce 2008, 
- ÚPN O Radatice 2007, 
- ÚPN O Rokycany 2008, 
- ÚPN O Sedlice 2008, 
- ÚPN O Suchá Dolina 2008, 
- ÚPN O Víťaz 2010, 
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- ÚPN O Žipov 2008, 
- PHSR obce Bajerov 2007, 
- PHSR obce Brežany 2003, 
-  PHSR obce Bzenov 2003, 
-  PHSR obce Janov 2003, 
-  PHSR obce Klenov 2003,  
- PHSR obce Kvačany 2003, 
- PHSR obce Ľubovec 2003, 
- PHSR obce Miklušovce 2003, 
- PHSR obce Ovčie 2005, 
- PHSR obce Radatice 2008, 
- PHSR obce Rokycany 2003, 
- PHSR obce Sedlice 2007, 
- PHSR obce Suchá Dolina 2008, 
- PHSR obce Víťaz 2003, 
- PHSR obce Žipov 2003, 
- Štatistický úrad SR, 
- Krajský pamiatkový úrad Prešov, 
-  Informácie a údaje z obecných úradov obcí: Bajerov, Brežany, Bzenov, Janov, Klenov, Kvačany, 
Ľubovec,   Miklušovce, Ovčie, Radatice, Rokycany, Sedlice, Suchá Dolina, Víťaz a Žipov.  

- Informácie  a konzultácie SACR 
- Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu - úplné znenie, 
- Zákon č. 386/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, 
- Zákon č. 231/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci   

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
- Register oblastných organizácií CR http://www.telecom.gov.sk 
 

http://www.telecom.gov.sk



