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I. Analýza
1. Situačná analýza
1.1. Úvod
Strategický dokument pre Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“ je súčasťou projektu:
Integrovaná rozvojová stratégia a propagácia cestovného ruchu Združenia mikroregiónu
„Údolie smrti“, 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,
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.

Mikroregión „Údolie smrti“, účel jeho vzniku, predmet činnosti,
členovia mikroregiónu a jeho štatutárni zástupcovia

Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“ vzniklo 5.1.2005 ako záujmové združenie
právnických osôb. Jeho členmi sú obce: Kapišová, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná
Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa a Havranec.
Účelom vzniku združenia bolo zachovávať históriu bojov Karpatsko-duklianskej operácie
z konca 2 svetovej vojny, ktorá je spätá so vznikom názvu mikroregiónu „Údolie smrti“
a zároveň pomôcť turisticky zatraktívniť a zviditeľniť tento zaujímavý región.
Predmetom činnosti združenia je zabezpečiť vypracovanie rozvojových dokumentov
mikroregiónu, územných plánov obcí, zvyšovať životnú úroveň obyvateľov, podporovať
aktivity zamerané na vytváranie spolupráce so zahraničnými partnermi, zachovávať
a rozvíjať kultúrne dedičstvo, napomáhať pri ochrane kultúrnych a prírodných pamiatok.
Sídlom združenia je Obecný úrad Kružlová. Štatutárnym zástupcom je starosta obce
Kružlová Mgr. Adrián Gužo.

1.3. Účel spracovania strategického dokumentu pre Združenie
mikroregiónu „Údolie smrti“
Účelom spracovania strategického dokumentu pre Združenie mikroregiónu „Údolie
smrti“ je hlavne 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 Údole smrti tvorí zoskupenie deviatich obcí Kapišová, Dobroslava, Vyšná
Pisaná, Nižná Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa a Havranec a ich
katastrálnych území. Nachádza sa na južných svahoch Nízkych Beskýd, v susedstve
hraníc so susednou Poľskou republikou (hranica prebieha v severnej časti
mikroregiónu). Územie je charakteristické hlavne svojou historickou úlohou
v oslobodzovaní Slovenska počas 2. svetovej vojny. Podľa ťažkých bojov v novembri
1944 získalo aj svoj názov – Údolie smrti.
Mikroregión leží na severovýchode Slovenska, je súčasťou administratívnych celkov
Prešovského kraja a okresu Svidník.
Zaujímavosťou je, že vstup na územie mikroregiónu je možný automobilom len po
jedinej prístupovej ceste – odbočke z hlavnej medzinárodnej trasy – európskej cesty
E371.
Pozitívom pre rozvoj cestovného ruchu v tomto území, je jeho relatívne dobrá
prístupnosť, ako aj blízkosť okresného mesta Svidník a z väčších miest v okolí
Bardejov, Prešov a na poľskej strane Dukla a Krosno.
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Administratívne začlenenie územia
Obec
Kraj: Prešovský
Okres: Svidník

Dobroslava
Dlhoňa
Havranec
Kapišová
Kružlová
Nižná Pisaná
Svidnička
Vápeník
Vyšná Pisaná

Kód ZUJ
524140
527106
527246
527238
527301
527360
527483
527645
527858
527963
528056

Poznámka: ZUJ - základná územná jednotka

Rozloha ZUJ Nadmorská výška
vm
v ha

558
885
765
662
828
738
572
377
950

319
355
385
259
282
321
317
402
364

Hustota
obyv./km2

6
8
2
54
77
13
22
11
8

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Poloha mikroregiónu v rámci Slovenska a Prešovského samosprávneho kraja
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Obec: Dobroslava
Obec Dobroslava leží v severnej časti Nízkych Beskýd, vo východnej časti Ondavskej
vrchoviny, v doline ľavostranného prítoku potoka Kapišovka.
Katastrálne územie obce Dobroslava je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí
Ladomirová, Hunkovce, Korejovce, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Medvedie, Kružlová,
Kapišová. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 8 km od okresného
mesta Svidník. Nadmorská výška v strede obce je cca 330 m.n.m. a v extraviláne od
300 m.n.m. do 534 m.n.m..
Územie
obce
je
charakteristické
lesnými
porastmi
a sčasti
využívanou
poľnohospodárskou pôdou. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania
vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných
prvkov vysoko zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Dobroslava sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
4%
26%
1%
63%
0%
2%
3%
100

ha
25
145
5
353
2
11
15
558

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Dlhoňa
Obec Dlhoňa leží v severnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Svidničanka, pri
štátnej hranici s Poľskom. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 15 km od
okresného mesta Svidník.
Katastrálne územie obce Dlhoňa je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Havranec,
Vyšná Písaná, Nižná Písaná, Svidnička, Vápeník.
Nadmorská výška v strede obce je 360 m n. m. a v extraviláne od 350 do 688 m n. m.
Povrch chotára je členitý s hlbokými dolinami a strmými svahmi.
Územie
obce
je
charakteristické
lesnými
porastmi
a sčasti
využívanou
poľnohospodárskou pôdou. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania
vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných
prvkov vysoko zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Dlhoňa sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
0%
14%
0%
81%
0%
1%
3%
100

ha
2
125
2
716
1
8
26
884

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Havranec
Obec Havranec leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na rozhraní Ondavskej
a Laboreckej vrchoviny, v pramennej oblasti potoka Svidničanka.
Kataster obce o rozlohe 764 ha je vo výške 385 m nad morom v strede obce, až
705 m n. m. pri štátnej hranici s Poľskou republikou. Do katastra obce zasahuje chránená
krajinná oblasť Východné Karpaty. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník,
15 km od okresného mesta Svidník. Je najmenšia obec v okrese Svidník v Prešovskom
kraji.
Územie
obce
je
charakteristické
lesnými
porastmi
a sčasti
využívanou
poľnohospodárskou pôdou. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania
vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných
prvkov vysoko zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Havranec sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
0%
10%
0%
88%
0%
0%
1%
100

ha
1
76
1
676
1
2
7
765

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Kapišová
Obec Kapišová leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v údolí potoka Kapišovka,
severného prítoku Ondavy. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 5 km od
okresného mesta Svidník.
Katastrálne územie obce Kapišová je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Dobroslava,
Kružlová, Ladomirová, Hunkovce, Nižná Jedľová. Južná hranica katastra obce, hraničí s
mestom Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 260 m.n.m. a v extraviláne od 250 m.n.m. do
435 m.n.m..
Prevažnú časť katastra o veľkosti 661 ha, tvorí orná pôda, lúky a pasienky, mierne
zvlnený pahorkatinový povrch, s takmer odlesneným chotárom, s plochými chrbtami a
miernymi svahmi.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Kapišová sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
38%
28%
2%
21%
3%
4%
3%
100

ha
249
188
15
138
20
29
20
661

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

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

10

Obec: Kružlová
Obec Kružlová leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v doline potoka Svidničanka.
Katastrálne územie obce Kružlová je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Kapišová,
Nižná Písaná, Svidnička, Belejovce, Kečkovce. Obec sa nachádza v severnej časti
okresu Svidník, 8 km od okresného mesta Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 290 m.n.m. a v extraviláne od 280 m.n.m. do
595 m.n.m..
Územie obce je charakteristické prevažne lúkami a pasienkami, sčasti využívanou
poľnohospodárskou pôdou a lesnými porastmi. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a
využívania vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných
krajinných prvkov zastúpený podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Kružlová sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
23%
42%
1%
22%
3%
4%
4%
100

ha
193
345
7
185
22
37
36
828

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Nižná Pisaná
Obec Nižná Pisaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v doline potoka Kapišovka.
Katastrálne územie obce Nižná Písaná je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Dlhoňa,
Svidnička, Kružlová, Dobroslava, Vyšná Písaná, Korejovce.
Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 11 km od okresného mesta Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 320 m.n.m. a v extraviláne od 320 m.n.m. do
529 m.n.m.. Katastrálne územie o rozlohe 738 ha má mierne členitý povrch. Prevláda
súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a brezy. V chotári je nálezisko kamenného
uhlia a 2 pramene sírovodíkovo-metánových vôd.
Územie
obce
je
charakteristické
lesnými
porastmi
a sčasti
využívanou
poľnohospodárskou pôdou. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania
vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných
prvkov vysoko zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Nižná Písaná sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
7%
27%
1%
58%
0%
2%
4%
100

ha
52
202
7
427
3
14
30
738

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Svidnička
Obec Svidnička leží v severnej časti Nízkych Beskýd, v doline potoka Svidnička.
Katastrálne územie obce Svidnička je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Dlhoňa,
Vápeník, Belejovce, Kružlová, Nižná Písaná.
Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 12 km od okresného mesta Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 330 m.n.m. a v extraviláne od 300 m.n.m. do
450 m.n.m.. Katastrálne územie o rozlohe 575 ha
má mierne členitý povrch.
V severovýchodnej časti prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu a brezy. Územie
obce je charakteristické lesnými porastmi a sčasti využívanou poľnohospodárskou pôdou
– lúky a pasienky. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného
územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov vysoko
zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Svidnička sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
2%
44%
1%
42%
1%
3%
5%
100

ha
13
254
8
241
8
15
28
572

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Vápeník
Obec Vápeník leží v severnej prihraničnej časti Nízkych Beskýd s Poľskou republikou, v
doline miestneho potoka ústiaceho do potoka Svidnička.
Katastrálne územie obce Vápeník je v dotyku s katastrálnymi územiami obcí Dlhoňa,
Kečkovce, Havranec, Svidnička a Belejovce. Obec sa nachádza v severnej časti okresu
Svidník, 15 km od okresného mesta Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 448 m.n.m. a v extraviláne od 360 m.n.m. do
667 m.n.m..
Katastrálne územie o rozlohe 376 ha má pomerne členitý povrch. V okolí obce sú lesné
porasty s bujnou vegetáciou brezy, buka a hrabu. V blízkosti obce sa nachádza minerálny
prameň Pomirky.
Územie
obce
je
charakteristické
lesnými
porastmi
a sčasti
využívanou
poľnohospodárskou pôdou – lúky a pasienky. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a
využívania vymedzeného územia v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných
krajinných prvkov vysoko zastúpený s výrazným podielom lesných stabilných
spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Vápeník sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
1%
51%
1%
40%
0%
2%
4%
100

ha
3
191
5
149
0
9
16
376

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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Obec: Vyšná Pisaná
Obec Vyšná Písaná leží v severnej časti Nízkych Beskýd, pri štátnej hranici s Poľskou
republikou, v doline rieky Kapišovka. Katastrálne územie obce Vyšná Písaná je v dotyku s
katastrálnymi územiami obcí Dlhoňa, Havranec, Šarbov, Krajná Porúbka, Medvedie a
Nižná Písaná. Obec sa nachádza v severnej časti okresu Svidník, 14 km od okresného
mesta Svidník.
Nadmorská výška v strede obce je cca 360 m.n.m. a v extraviláne od 250 m.n.m. do
752 m.n.m.. Katastrálne územie o rozlohe 949 ha má pomerne členitý povrch, s úzkymi
hlbokými dolinami. V okolí obce prevláda súvislý les s porastom buka, hrabu, borovice a
brezy. V blízkosti obce sa nachádza minerálny prameň.
Územie obce je charakteristické predovšetkým lesnými porastmi a sčasti lúkami
a pasienkami. Z hľadiska súčasnej krajinnej štruktúry a využívania vymedzeného územia
v katastrálnom území je podiel ekologicky stabilných krajinných prvkov vysoko zastúpený
s výrazným podielom lesných stabilných spoločenstiev.
Obec sa nachádza v nenarušenom prírodnom prostredí z hľadiska krajinnej scenérie.
V katastrálnom území obce Vyšná Písaná sú podľa evidencie nehnuteľnosti nasledujúcim
podielom zastúpené jednotlivé druhy pozemkov, ktoré tvoria súčasnú krajinnú štruktúru
a využitie územia:
Plocha
orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné

Celkom:

%
0%
13%
0%
84%
0%
1%
1%
100

ha
2
126
4
800
4
5
6
949

Zdroj: Katalógové listy Slovenskej agentúry životného prostredia a Štatistický úrad Slovenskej republiky

orná pôda
lúky a pasienky
záhrady, ovocné sady
lesy
vodné plochy
zastavané plochy
ostatné
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3. Demografická štruktúra obcí mikroregiónu
V čase spracovania tohto dokumentu neboli zverejnené oficiálne výsledky sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 za jednotlivé obce, z tohto dôvodu údaje o
obyvateľstve boli analyzované na základe výsledkov zo sčítania ľudu, domov a bytov v
roku 2001 a údajov poskytnutým Štatistickým úradom Slovenskej republiky k 31.12.2010.
Porovnanie v rámci územnosprávneho členenia riešeného územia
Počet
obcí

Rozsah
územia
v km2

Počet
obyvateľov

Hustota
obyv./km2

Počet obcí
so štatútom
mesta

9

63,35

1 423

22,5

0

Okres: Svidník

68

549,80

33 142

60

2

Kraj: Prešovský

666

8 973,90

807 011

90

23

2 891

49 036,40

5 435 273

111

138

Názov územia
Združenie mikroregiónu
“Údolie Smrti”

Slovenská republika

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec: Dobroslava
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Dobroslava:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

88

110

123

162

194

129

49

41

35

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1948 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1970 a 1991 počet obyvateľstva výrazne
poklesol a až do roku 2010 zaznamenávame postupne klesajúcu tendenciu.
V súčasnosti v obci žije 35 obyvateľov, z toho 18 mužov a 17 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

35

muži

18

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

17

1

12

ženy
15 - 54

5

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom
produktívnom
produktívnom

2,8

48,6

48,6

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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V roku 2010 mala obec Dobroslava 35 trvale bývajúcich obyvateľov a z toho bolo 2,8 %
v predproduktívnom, 48,6% v produktívnom a 48,6 % vo veku poproduktívnom.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo

Ekonomicky činné obyvateľstvo

spolu

muži

ženy

35

18

17

podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

48,6

spolu

muži

ženy

17

12

5

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

48,6

V roku 2010 bolo ekonomicky aktívnych 17 obyvateľov, čo činí 48,6 % z celkového počtu
obyvateľov.

Obec: Dlhoňa
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Dlhoňa:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

93

134

124

169

91

144

81

69

72

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1930 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1948 počet obyvateľstva výrazne poklesol,
v roku 1970 bol zaznamenaný nárast obyvateľstva a od roku 1991 až do roku 2010
zaznamenávame postupne klesajúcu tendenciu.
V súčasnosti v obci žije 71 obyvateľov, z toho 29 mužov a 42 žien.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

72

muži

34

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

38

13

22

ženy
15 - 54

21

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom
produktívnom
produktívnom

18,1

59,7

22,2

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec Dlhoňa 72 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 18,1 %
v predproduktívnom veku, 59,7 % v produktívnom veku a 22,2 % v poproduktívnom veku.
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Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo

Ekonomicky činné obyvateľstvo

spolu

muži

ženy

72

34

38

podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

52,8

spolu

muži

ženy

31

20

11

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

43,1

V roku 2010 bolo ekonomicky aktívnych 31 obyvateľov, čo činí 43,1 % z celkového počtu
obyvateľov.
Obec: Havranec
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Havranec:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

48

85

77

80

65

47

17

10

13

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1890 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1910 počet obyvateľstva poklesol, v roku 1930
bol zaznamenaný mierny nárast obyvateľstva a od roku 1948 až do roku 2010
zaznamenávame výrazne klesajúcu tendenciu. V súčasnosti v obci žije 14 obyvateľov,
z toho 6 mužov a 8 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

muži

13

6

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

7

0

4

ženy
15 - 54

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom
produktívnom
produktívnom

1

0

38,5

61.5

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 13 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho nulový počet
v predproduktívnom veku, 38,5 % v produktívnom veku a 61.5% v poproduktívnom veku.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo

Ekonomicky činné obyvateľstvo

spolu

muži

ženy

13

6

7

podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

53,8

spolu

muži

ženy

3

3

0

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

23,1

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 3, čo činí 23,1 % z celkového
počtu obyvateľov.
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Obec: Kapišová
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Kapišová:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

249

247

228

572

463

342

352

381

358

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 bol počet obyvateľov
pomerne ustálený. V roku 1930 počet obyvateľstva výrazne stúpol, od tohto roku až do
roku 1970 bol zaznamenaný značný pokles obyvateľstva a od roku 1970 až do roku 2010
zaznamenávame pomerne stabilný demografický vývoj.
V súčasnosti v obci žije 416 obyvateľov, z toho 219 mužov a 197 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

muži

358

187

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

171

74

119

ženy
15 - 54

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

93

20,6

59,3

20,1

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 358 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 20,6%
v predproduktívnom veku, 59,3 % v produktívnom veku a 20,1 % v poproduktívnom veku.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

358

187

171

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

47,7

spolu

muži

ženy

169

86

83

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych
z celkového počtu obyvateľov.

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

47,2

obyvateľov 169, čo činí 47,2

%
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Obec: Kružlová
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Kružlová:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

321

322

312

394

422

552

545

558

641

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 do roku 1910 bol počet obyvateľov
pomerne ustálený. Od roku 1930 mal demografický vývoj obyvateľstva stúpajúcu
tendenciu. V roku 1970 zaznamenávame výrazný nárast obyvateľstva. Od roku 1991 do
roku 2001 bol zaznamenaný mierny nárast obyvateľstva. V roku 2010 demografický vývoj
obyvateľstva dosiahol výrazný nárast. V súčasnosti v obci žije 652 obyvateľov, z 301
mužov a 351 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

641

muži

296

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

345

162

197

ženy
15 - 54

185

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

25,3

59,6

15,1

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 641 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 25,3% obyvateľov
v predproduktívnom veku, 59,6 % v produktívnom veku a 15,1 % v poproduktívnom veku.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

641

296

345

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

53,8

spolu

muži

ženy

249

134

115

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych
z celkového počtu obyvateľov.

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

38,8

obyvateľov 249, čo činí 38,8

%
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Obec: Nižná Pisaná
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Nižná Písaná:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

168

176

204

225

207

198

112

98

93

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 až do roku 1930 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1948 a 1970 počet obyvateľstva mierne
poklesol. V roku 1991 bol zaznamenaný výrazný pokles obyvateľstva a od roku 2001 až
do roku 2010 zaznamenávame mierny pokles obyvateľstva. V súčasnosti v obci žije 94
obyvateľov, z toho 45 mužov a 49 žien.

Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

93

muži

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

50

43

9

31

ženy
15 - 54

21

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

9,6

56,0

34,4

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 93 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 9,6 % obyvateľov
v predproduktívnom veku, 56 % v produktívnom veku a 34,4 % v poproduktívnom veku.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

93

50

43

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

46,2

spolu

muži

ženy

44

23

21

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

47,3

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 44, čo činí 47,3 % z celkového
počtu obyvateľov.
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Obec: Svidnička
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Svidnička:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

193

220

228

276

268

258

150

134

124

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 až do roku 1930 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1948 a 1970 počet obyvateľstva mierne
poklesol. V roku 1991 bol zaznamenaný výrazný pokles obyvateľstva a od roku 2001 až
do roku 2010 zaznamenávame mierny pokles obyvateľstva.
V súčasnosti v obci žije 145 obyvateľov, z toho 73 mužov a 72 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

124

muži

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

58

66

20

33

ženy
15 - 54

25

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

16,1

46,8

37,1

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 124 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 16,1 % obyvateľov
v predproduktívnom veku, 46,8 % v produktívnom veku a 37,1 % v poproduktívnom veku.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

124

58

66

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

53,2

spolu

muži

ženy

47

28

19

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

37,9

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 47, čo činí 37,9 % z celkového
počtu obyvateľov.
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Obec: Vápeník
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Vápeník:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

71

128

147

166

152

163

87

52

40

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, od roku 1869 až do roku 1930 mal demografický vývoj
obyvateľstva stúpajúcu tendenciu. V roku 1948 počet obyvateľstva mierne poklesol.
V roku 1970 bol zaznamenaný mierny nárast obyvateľstva. V roku 1991 počet obyvateľov
výrazne poklesol. Od tohto obdobia až do roku 2010 má demografický vývoj obyvateľstva
klesajúcu tendenciu. V súčasnosti v obci žije 42 obyvateľov, z toho 26 mužov a 16 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

40

muži

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

21

19

3

9

ženy
15 - 54

5

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

7,5

35,0

57,5

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 40 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 7,5 % obyvateľov
v predproduktívnom veku, 35 % v produktívnom veku a 57,5 % v poproduktívnom veku.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

40

21

19

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

47,5

spolu

muži

ženy

22

12

10

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

55,0

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 22, čo činí 55 % z celkového
počtu obyvateľov.

23

Obec: Vyšná Pisaná
Retrospektívny vývoj počtu obyvateľstva do roku 2010 v obci Vyšná Písaná:
rok
počet
obyvateľov

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

397

126

140

166

130

138

70

80

80

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Od začiatku sledovaného obdobia, v roku 1869, kedy počet obyvateľov zaznamenal
maximum, mal demografický vývoj obyvateľstva klesajúcu tendenciu. Už v roku 1890
počet obyvateľstva výrazne poklesol. V roku 1910 bol zaznamenaný mierny nárast
obyvateľstva a to až do roku 1930. V roku 1948 počet obyvateľov mierne poklesol. V roku
1991 bol zaznamenaný ďalší výrazný pokles obyvateľstva Od tohto obdobia až do roku
2010
je demografický vývoj obyvateľstva ustálený. V súčasnosti v obci žije 74
obyvateľov, z toho 32 mužov a 42 žien.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa veku:
spolu

80

muži

Trvale bývajúce obyvateľstvo
vo veku
ženy
muži
0 - 14
15 - 59

36

44

10

23

ženy
15 - 54

17

Podiel z trvale bývajúceho obyvateľstva vo veku
%
pred
v
po
produktívnom produktívnom
produktívnom

12,5

50,0

37,5

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky

V roku 2010 mala obec 80 trvale bývajúcich obyvateľov, z toho 12,5 % obyvateľov
v predproduktívnom veku, 50 % v produktívnom veku a 37,5 % v poproduktívnom veku.
Trvale bývajúce obyvateľstvo podľa ekonomickej aktivity:
Trvale bývajúce
obyvateľstvo
spolu

muži

ženy

80

36

44

Ekonomicky činné obyvateľstvo
podiel žien z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

55,0

spolu

muži

ženy

34

21

13

podiel
ekonomicky
činných
obyvateľov
z trvale
bývajúcich
obyvateľov %

42,5

V roku 2010 bol počet ekonomicky aktívnych obyvateľov 34, čo činí 42,5 % z celkového
počtu obyvateľov.
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4. Občianska vybavenosť, sociálna, kultúrna a športová infraštruktúra obcí
mikroregiónu
Obec: Dobroslava
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. V súčasnom období
je v obci len jedno dieťa, ktoré navštevuje materskú školu vo Svidníku. Pri takom malom
počte obyvateľov a detí, obec ani neuvažuje so zriedením týchto zariadení.
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu sa nachádza
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 60 m2 s kapacitou cca 56 miest. Obec nemá
zriadený klub dôchodcov. Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky chrám sv.
Paraskevy s kapacitou cca 32 miest, je to drevený kostol, národná kultúrna pamiatka
a novovybudovaný pravoslávny chrám s kapacitou cca 40 miest.
Telovýchova a šport
Obec nemá žiadne športové plochy.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. 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 nenachádza žiadna predajňa potravín.
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 1 000 m2. V obci sa nachádza ešte jeden, nevyužívaný
cintorín o rozlohe cca 2 000 m2. Obec nemá vybudovaný dom nádeje. Tieto služby
využíva v obci Kapišová.
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 Kružlovej. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v obci Kapišová. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
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Obec nemá hasičskú zbrojnicu Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a
záchranárskym zborom v okresnom meste Svidník.

Obec: Dlhoňa
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. Povinná školská
dochádzka školopovinných detí je zabezpečovaná v obci Kružlová .
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu sa nachádza
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 50 m2 s kapacitou cca 70 miest.
Obec nemá zriadený klub dôchodcov. V budove obecného úradu sa nachádza knižnica.
Obec má kroniku obce. Na území obce sa nachádza Pravoslávny kostol s kapacitou cca
50 miest.
Telovýchova a šport
Obec má jedno futbalové ihrisko. Žiadne ďalšie plochy určené pre telovýchovu a šport sa
v obci nenachádzajú.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. 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 nenachádza žiadna predajňa potravín.
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 1 000 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, matričný úrad sa nachádza v Kružlovej. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v obci Kružlová. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec nemá hasičskú zbrojnicu Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a
záchranárskym zborom v okresnom meste Svidník.
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Obec: Havranec
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. V súčasnosti obec
nemá školopovinné deti a deti predškolského veku.
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu sa nachádza
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 90 m2 s kapacitou cca 50 miest.
Obec nemá zriadený klub dôchodcov. V budove obecného úradu sa nachádza knižnica.
Obec si vedie kroniku obce. Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol s
kapacitou cca 30 miest.
Telovýchova a šport
Obec nemá žiadne plochy určené pre telovýchovu a šport.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá zriadený klub dôchodcov a nezabezpečuje opatrovateľskú službu.
Maloobchodná sieť
Maloobchodná sieť je podmienená dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
Na území obce sa nenachádza žiadna predajňa potravín.
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 neposkytujú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na
jednom cintoríne s výmerou cca 2 200 m2. V obci sa nachádza ešte starý vojnový cintorín.
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, matričný úrad sa nachádza v Kružlovej. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v obci Kružlová. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec nemá hasičskú zbrojnicu Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a
záchranárskym zborom v okresnom meste Svidník.
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Obec: Kapišová
Školstvo
Na území obce sa nachádza materská škola. V súčasnosti ju navštevuje 12 detí
predškolského veku. Základná škola sa v obci nenachádza. Povinná školská dochádzka
školopovinných detí je zabezpečovaná v okresnom meste Svidník a v obci Kružlová.
Kultúra a osveta
Obec má vybudovaný kultúrny dom. V budove sa nachádza spoločenská miestnosť
o rozlohe cca 160 m2 s kapacitou cca 130 miest a obecná knižnica. V obci je prístupná
obecná internetová sieť. Obec nemá zriadený klub dôchodcov. Obec si vedie kroniku
obce.
Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol Narodenia Panny Márie s kapacitou
cca 100 miest, ktorý je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. Pri hasičskej zbrojnici
sa nachádza kaplnka Panny Márie, ktorá bola v roku 1903 dovezená z Poľska.
Telovýchova a šport
Na začiatku obce je futbalové ihrisko. Pri materskej škole sa nachádza jedno detské
ihrisko. V areáli hasičskej zbrojnice sa nachádza volejbalové ihrisko. V priestoroch
obecného úradu je zriadená posilňovňa.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje sociálnu starostlivosť. O opatrovateľskú
službu v obci nie je v súčasnosti záujem.
Maloobchodná sieť
Na území obce sa nachádzajú dve súkromne predajne potravín a zmiešaného tovaru.
Jedna na ploche cca 35 m2 a druhá o rozlohe cca 48 m2.
Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa v obci nenachádza.
Verejné stravovanie
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania
V obci sa nachádza jedno pohostinstvo na ploche cca 30 m2, ktoré neposkytuje
stravovacie služby.
Ubytovacie služby
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú.
Nevýrobné služby
V obci sa nachádzajú dve prevádzky požičovne spoločenských a svadobných šiat, jedna
predajňa náhradných dielov na osobné automobily a predaj a servis záhradnej techniky.
Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na jednom cintoríne s výmerou cca 2 500 m2.
V obci sa nachádza ešte jeden nevyužívaný cintorín o rozlohe cca 2 000 m2. V roku 2006
bol daný do užívania dom nádeje.
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Výrobné a opravárenské služby
V obci Kapišová v súčasnosti pôsobia 2 spoločnosti s.r.o. Firma Drevokap, spol. s.r.o.,
ktorá sa zaoberá spracovaním dreva a Agro-eko služby, spol. s.r.o. – poľnohospodárska
výroba. V obci sa nachádzajú dve prevádzky autoservisu a jedno umelecké zámočníctvo.
Správa a riadenie
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Obec nemá zriadenú
sobášnu sieň, matričný úrad sa nachádza v obci Kružlová. Na území obce je pošta.
Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník. Obec má hasičskú zbrojnicu,
ktorá je zrekonštruovaná.

Obec: Kružlová
Školstvo
Na území obce sa nachádza základná škola pre 1. až 9. ročník, ktorú v tomto školskom
roku navštevuje 91 žiakov. V samostatnom objekte sa nachádza materská škola so
školskou kuchyňou a jedálňou, v ktorej je zabezpečené stravovanie deti základnej školy.
Materskú školu v súčasnosti navštevuje 38 detí.
Iné druhy školských zariadení sa na území obce nenachádzajú. Študenti stredných škôl
tieto navštevujú v sídle okresu respektíve v iných mestách kraja.
Kultúra a osveta
Obec má kultúrny dom o rozlohe cca 300 m2, s kapacitou cca 250 stoličiek, ktorý sa
nachádza v spoločnom objekte s obecným úradom. V priestoroch kultúrneho domu je
zriadená knižnica, miestnosť vojnových spomienok, komunitné centrum, zasadacia
miestnosť, volebná miestnosť a javisko.
Na území obce sa nachádza pravoslávny chrám sv. apoštolov Petra a Pavla. s kapacitou
cca 80 miest a farský úrad s pôsobnosťou pre obce Kružlová, Dobroslava a Nižná
Písaná. Obec si vedie kroniku obce. Obec vydáva občasník Kružlovčan.
Telovýchova a šport
Pri základnej škole sa nachádza futbalové ihrisko, viacúčelové športové ihrisko, mini
futbal a horolezecká stena. Pri materskej škole sa nachádza detské ihrisko. Pri základnej
škole sa nachádza telocvičňa, ktorú využívajú žiaci základnej a materskej školy.
V priestoroch obecného úradu je zriadené fitnes centrum. V obci pôsobí futbalový klub TJ
Družstevník Kružlová.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje sociálnu starostlivosť. Dôchodcovia sa
stretávajú na obecných kultúrnych a spoločenských akciách.
Maloobchodná sieť
Maloobchodná sieť je podmienená dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru na ploche cca
48 m2. Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa v obci nenachádza.
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Verejné stravovanie
Na území obce sa nachádza penzión Hradčany, s kapacitou cca 80 stoličiek, ktorý je
v súčasnosti v rekonštrukcii.
V obci sa nachádza jedno pohostinstvo na ploche cca 30 m2, ktoré neposkytuje
stravovacie služby.
Ubytovacie služby
Na území obce sa nachádzajú ubytovacie služby v Penzióne v Údolí, ktorý je zriadený
v súkromnom dome. Poskytuje ubytovanie pre cca 15 osôb. Ďalej sa tu nachádza penzión
Hradčany, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Poskytuje ubytovanie v troch izbách pre
cca 16 osôb.
Nevýrobné služby
V obci sa nenachádzajú nevýrobné služby. Pohrebné služby v obci sú zabezpečované na
jednom cintoríne s výmerou cca 5 400 m2, ktorého kapacita v súčasnosti nepostačuje, je
potrebné rozšírenie cintorína. Obec má vybudovaný dom nádeje. V obci sa nachádza aj
starý vojnový cintorín z I. svetovej vojny.
Výrobné a opravárenské služby
Na území obce služby výrobného charakteru poskytuje firma píla - Berežný, drevovýroba
na ploche cca 150 m2 a autoopravovňa. Iné výrobné a opravárenské služby sa na území
obce neposkytujú.
Správa a riadenie
Pre činnosť verejnej správy je v obci zriadený obecný úrad. Na obecnom úrade sa
nachádza sobášna sieň, matričný úrad a pošta. Úradovňa polície sa nachádza
v okresnom meste
Svidník. Vo verejnej správe na obecnom úrade pracujú 2.
zamestnanci, ktorí zabezpečujú činnosť obecnej správy, a 2. zamestnanci pošty.
Obec má zriadený dobrovoľný hasičský zbor a hasičskú zbrojnicu.

Obec: Nižná Pisaná
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. Povinná školská
dochádzka školopovinných detí je zabezpečovaná v okresnom meste Svidník.
Študenti stredných škôl tieto navštevujú v sídle okresu respektíve v iných mestách kraja.
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. Spoločenská miestnosť sa nachádza v budove
obecného úradu, ktorý vznikol prestavbou budovy bývalej školy na obecný úrad a kultúrny
dom. Spoločenská miestnosť má rozlohu cca 150 m2, s kapacitou cca 110 miest. Obec
nemá zriadený klub dôchodcov.
Na území obce sa nachádza Pravoslávny chrám svätého archanjela Michala s kapacitou
cca 100 miest a Grécko-katolícky kostol s kapacitou cca 100 miest.
Telovýchova a šport
Pri budove obecného úradu sa nachádza volejbalové ihrisko. Iné plochy pre športové
aktivity sa v obci nenachádzajú.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
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Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje žiadnu sociálnu starostlivosť. O
opatrovateľskú službu v obci nie je v súčasnosti záujem.
Maloobchodná sieť
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru na ploche cca
40 m2. Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa v obci nenachádza. Maloobchodná sieť
je podmienená dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
Verejné stravovanie
V obci sa nenachádza žiadne zariadenie verejného stravovania ani pohostinstvo.
Ubytovacie služby
Ubytovacie zariadenia sa v obci nenachádzajú. Obec plánuje v budúcnosti zriadiť
v budove obecného úradu, kde má voľné priestory penzión.
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,
nevyužívaný cintorín o rozlohe cca 2 000 m2. Obec má vybudovaný dom nádeje, ktorý
vznikol prestavbou pôvodnej budovy obecného úradu.
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, ktorý vznikol prestavbou
budovy bývalej školy. Obec nemá zriadenú sobášnu sieň, matričný úrad sa nachádza
v obci Kružlová. Na území obce nie je pošta, tá sa nachádza v Kapišovej. Úradovňa
polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec má hasičskú zbrojnicu, ktorá je v nevyhovujúcom stave. Požiarna ochrana obce je
zabezpečovaná hasičským a záchranárskym zborom mesta Svidník.

Obec: Svidnička
Školstvo
Na území obce sa nachádza objekt bývalej školy. V súčasnosti sa v obce nenachádza
materská škola ani základná škola. Povinná školská dochádzka školopovinných detí je
zabezpečovaná v okresnom meste Svidník.
Študenti stredných škôl tieto navštevujú v sídle okresu, respektíve v iných mestách kraja.
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu sa nachádza
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 80 m2 s kapacitou cca 70 miest a obecná knižnica.
Obec nemá zriadený klub dôchodcov. Obec si vedie kroniku obce.
Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol sv. Michala s kapacitou cca 100
miest.
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Telovýchova a šport
V centrálnej časti obce sa nachádza jedno viacúčelové ihrisko na ploche cca 300 m2
s asfaltovým povrchom. Iné plochy pre športové aktivity sa v obci nenachádzajú.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje žiadnu sociálnu starostlivosť ani
opatrovateľskú službu.
Maloobchodná sieť
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru na ploche cca
42 m2. Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa v obci nenachádza. Maloobchodná sieť
je podmienená dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
Verejné stravovanie
V obci sa nachádza jedno pohostinstvo na ploche cca 90 m2, 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 s výmerou cca 600 m2. Obec má 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, matričný úrad sa nachádza v obci Kružlová. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v Kružlovej. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec nemá hasičskú zbrojnicu. Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a
záchranárskym zborom mesta Svidník.

Obec: Vápeník
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. Povinná školská
dochádzka školopovinných detí je zabezpečovaná v obci Kružlová.
Kultúra a osveta
Obec nemá samostatný kultúrny dom. V budove obecného úradu sa nachádza
spoločenská miestnosť o rozlohe cca 200 m2 s kapacitou cca 250 miest. Obec nemá
zriadený klub dôchodcov. Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol s
kapacitou cca 80 miest a Pravoslávny kostol s kapacitou cca 80 miest.
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Telovýchova a šport
Plochy pre športové aktivity sa v obci nenachádzajú.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje žiadnu sociálnu starostlivosť ani
opatrovateľskú službu.
Maloobchodná sieť
Na území obce sa nenachádza predajňa potravín Maloobchodná sieť je podmienená
dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
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 600 m2. Obec má 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, matričný úrad sa nachádza v obci Kružlová. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v Kružlovej. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec nemá hasičskú zbrojnicu. Požiarna ochrana obce je zabezpečovaná hasičským a
záchranárskym zborom mesta Svidník.

Obec: Vyšná Pisaná
Školstvo
Na území obce sa nenachádza materská škola ani základná škola. Povinná školská
dochádzka školopovinných detí je zabezpečovaná v okresnom meste Svidník.
Študenti stredných škôl tieto navštevujú v sídle okresu, respektíve v iných mestách kraja.
Kultúra a osveta
Obec má kultúrny dom. Nachádza sa v budove obecného úradu o rozlohe cca 110 m2 s
kapacitou cca 120 miest. Obec má zriadenú knižnicu a vedie kroniku obce. O obci bola
vydaná publikácia „Vyšná Písaná v premenách doby“. Obec pôsobí aj v rámci
cezhraničnej spolupráce. Jej partnerskou obcou v Poľsku je obec Olcowiec. Obec nemá
zriadený klub dôchodcov.
Na území obce sa nachádza Grécko-katolícky kostol Zosnutia presvätej Bohorodičky s
kapacitou cca 50 miest.
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Telovýchova a šport
V strede obce je upravená trávnatá plocha, ktorá slúži pre športové aktivity obyvateľov
obce. Iné plochy pre športové aktivity sa v obci nenachádzajú.
Zdravotníctvo
V obci sa nenachádza zdravotné zariadenie.
Zdravotné služby sú poskytované v okresnom meste Svidník. Na území obce nie je
lekáreň. Najbližšia je vo Svidníku. V tomto okresnom meste je zriadená aj Stanica rýchlej
zdravotníckej pomoci.
Sociálna starostlivosť
Obec nemá klub dôchodcov a nezabezpečuje žiadnu sociálnu starostlivosť ani
opatrovateľskú službu.
Maloobchodná sieť
Maloobchodná sieť je podmienená dostupnosťou zariadení tohto druhu v meste Svidník.
Na území obce sa nachádza jedna predajňa potravín a zmiešaného tovaru na ploche cca
30 m2, ktorá je otvorená tri krát v týždni. Žiadna iná vybavenosť s touto funkciou sa v obci
nenachádza.
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 8 200 m2. Obec má 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, matričný úrad sa nachádza v obci Kružlová. Na území obce nie je pošta, tá sa
nachádza v obci Kapišová. Úradovňa polície sa nachádza v okresnom meste Svidník.
Obec má zriadenú hasičskú zbrojnicu, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu.
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5. Dopravná a technická infraštruktúra mikroregiónu
Územie sa nachádza v priemyselne najmenej rozvinutej oblasti severovýchodného
Slovenska, vzdialenej od priemyselných centier. Chýba tu železničná doprava ako aj
kvalitné cestné prepojenie. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v meste Bardejov.
V okresnom meste Svidník je vybudovaná vzletová a pristávacia dráha regionálneho
letiska pre nepravidelnú osobnú a nákladnú dopravu, športovú činnosť a vyhliadkové lety.
Územie je dopravne spojené s ostatným územím prostredníctvom cesty III/055621,
dopravne napojenej na štátnu cestu č. I/73 Svidník - Dukliansky priesmyk, ktorá tvorí
základnú cestnú sieť v Slovenskej republike.
Najzastúpenejšou skupinou dopravnej infraštruktúry v území sú cesty III. triedy, ktoré sú
vo vysokom štádiu zanedbania na mnohých úsekoch vedúcich k samotným obciam,
pričom nielenže ohrozujú cestnú bezpečnosť, ale navyše eliminujú pohyb obyvateľov.
Zlú dopravnú situáciu považujeme za veľmi významnú bariéru v rozvoji tohto územia ako
takom a tiež v rozvoji cestovného ruchu tohto regiónu, ktorý v mnohých ohľadoch závisí
práve od dobrej, ľahkej a príjemnej dopravnej dostupnosti jednotlivých turistických miest.
V obciach mikroregiónu nie sú vybudované spevnené plochy pre peších. Miestne
komunikácie sú v pomerne vyhovujúcom stave. V obciach Kapišová, Vyšná Písaná je
časť miestnych komunikácií zrekonštruovaná. Obec Kružlová v roku 2012 plánuje začať
rekonštrukciu miestnych komunikácií.
Nedoriešeným problémom je autobusová doprava. Vzhľadom na malé okrajové obce s
prevažné prestárlym obyvateľstvom a s vysokou mierou nezamestnanosti nie je možné
zabezpečiť ekonomickú efektívnosť osobnej dopravy.
Frekvencia autobusových spojov v obciach mimo hlavných cestných ťahov je nízka a v
odľahlých obciach s nízkym počtom obyvateľov je obmedzená. Hlavne v sobotu a nedeľu
sú obce bez autobusového spojenia.
Technická infraštruktúra
Technická infraštruktúra v území je veľmi malo rozvinutá. Väčšina obcí mikroregiónu nie
je plynofikovaná. Nie je ukončené centrálne zásobovanie pitnou vodou, občania využívajú
zásobovanie pitnou vodou prostredníctvom lokálnych studní. Systém likvidácie
odpadových vôd v obciach je nevyhovujúci. Vyprodukované odpadové vody na území
obcí sú odvádzané do žúmp, ktoré svojim zlým technickým stavom spôsobujú vytekanie
do podzemných vôd a tak aj znečisťovanie potoka. Obce nemajú vybudovanú kanalizáciu
ani centrálnu čističku odpadových vôd.
V obciach nie sú žiadne výrobné zdroje elektrickej energie. Dodávka a rozvod elektrickej
energie je zabezpečovaná Východoslovenskou energetikou a.s.. Verejné osvetlenie je
vybudované v prevažnej väčšine obcí mikroregiónu.
Na území obcí existuje pevná telefónna sieť spoločnosti Slovak Telekom a.s. Pokrytie
signálom GSM operátora Telekom, a.s., operátora Orange, a.s., a O2 je čiastočné,
pomerne obmedzené.
Územie obcí je pokryté televíznym signálom, na káblovú televíziu je napojená jedine obec
Kružlová. Pripojenie na internet sa v poslednom období začalo zlepšovať, stále pribúdajú
obce, v ktorých je internet prístupný pre obyvateľstvo aj keď nie v dostačujúcej miere.
Internetové pripojenie je poskytované spoločnosťou Slovak Telekom a.s.
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Prehľad obcí mikroregiónu podľa vybudovanej technickej infraštruktúry:
Obec

Dobroslava
Dlhoňa
Havranec
Kapišová
Kružlová
Nižná Písaná
Svidnička
Vápeník
Vyšná Písaná

plynovod

vodovod

kanalizácia

ČOV

áno

nie

nie

nie

nie

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

áno

nie

nie

áno

áno

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

áno

vo výstavbe

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie
Zdroj: OcÚ obcí mikroregiónu

V obciach mikroregiónu je zavedený separovaný zber odpadu. Komunálny odpad
z domácností sa zhromažďuje v 110 l zberných nádobách, ktorými sú vybavené
domácnosti a prevádzky produkujúce komunálny odpad. Zber a odvoz komunálneho
odpadu zabezpečujú TS mesta Svidník a firma FÚRA s.r.o. Košice 1x mesačne.
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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 pôsobia samostatne hospodáriaci roľníci, PD Dlhoňa, spoločnosť Agroeko služby, spol. s.r.o., Poľnohospodárska farma Kružlová.
Rastlinná výroba je zameraná najmä na pestovanie obilovín, krmovín a technických
plodín. Živočíšna výroba je zameraná najmä na chov hovädzieho dobytka a oviec.
Lesníctvo
Hlavným cieľom lesného hospodárstva je plánovité a trvalo udržateľné obhospodarovanie
lesov. Ako lesné porasty sú evidované súvislejšie plochy, ktorá v danom území
pozostávajú prevažne z listnatých porastov, s malým podielom ihličnatých drevín.
V lesoch je typická karpatská flóra, kde prevažuje buk, dub, ostatné dreviny ako hrab,
sosna, javor sú zastúpené iba s malým podielom. Všetky lesné porasty sú zaradené do
kategórie hospodárskych lesov, s hlavným poslaním produkcie kvalitnej drevnej hmoty, so
súčasným zabezpečovaním ostatných funkcií lesov.
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 a poľovníckym združeniam. V lesoch prevláda vysoká zver
(jelenia a srnčia) a diviačia zver. V mikroregióne je rozšírené poľovníctvo. Pôsobia tam
poľovnícke združenia: Javir, Jaličňák.
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 Firma Drevokap, spol. s.r.o., ktorá sa zaoberá
spracovaním dreva, drevovýroba píla - Berežný,
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7. Životné prostredie
7.1. Geologická stavba územia
Z hľadiska hlavných štruktúrnych jednotiek celé študované územie zaberá vonkajší flyš.
Mohutné súvrtstvia ílovcov a pieskovcov sa usadzovali v paleogéne (staršie treťohory)
a dali tak celej krajine špecifický charakter. Z hľadiska litologického (horninového)
zloženia a príslušnosti k stratigrafickým útvarom tu môžeme rozlíšiť viaceré súvrstvia
a jednotky, najdôležitejšie sú však dve:
a. Smilnianske tektonické okno
Najzaujímavejšie sú jednotky zvláštnej štruktúry, zvanej Smilnianske tektonické okno,
podľa obce Smilno. Tektonické okná vznikajú denudáciou vyšších častí súvrství a tak je
obnažený podklad či spodnejšie časti, ktoré ináč na povrch nevystupujú.
V Smilnianskom tektonickom okne za najstaršie sa môžu považovať „subsmilnianske
menilitové formácie. Menilit je tmavá rohovcovitá hornina, ktorú ako veľmi odolnú môžeme
nájsť v náplavoch. Na povrch vystupuje v najhlbších zárezoch horného toku Ondavy
južne od Mikulášovej a potom tiež pri Dubovej, už mimo územia mikroregiónu. Vek
súvrstvia je stredný eocén.
Vlastné menilitové vrstvy veku Eocén – Oligocén, nachádzame v celom podlhovastom
útvare, ktorý sprevádza horný tok Ondavy. Preto aj menility v štrkoch tejto rieky v hornom
toku dominujú. Vyššie časti Smilnianskeho okna sú tvorené brekciami a vyššie potom
pieskovcami súvrstvia „Kliva sandstones“. Tvoria tu už potom iba vyvýšeniny, ktorých
úplne najvyššie časti sú tvorené Krosnianskou formáciou, v ktorej nachádzame tiež
vápence.
b. Magurský flyš
Magurský flyš pomenovaný podľa viacerých vrchov s názvom Magura (napr. Stebnícka
Magura, 800m n.m.) sa vyznačuje tým, že leží severnejšie od bradlového pásma, je silne
zvrásnený a má príkrovovú stavbu. Detailne sa ešte člení na Račiansku jednotku
a Bystrickú jednotku.
Kvartér
Na území mikroregiónu významnejšie kvartérne sedimenty predstavujú hlavne nivné
štrkopieskové náplavy niektorých riek a potokov.
Potok Kapišovka má v dolnej časti svojho toku mapovateľné štkopieskové náplavy,
skladajúce sa poväčšinou z 2-5 m z rubej vrstvy štrkov ílovcov, pieskovcov a menilitov.
Z hľadiska možnej kontaminácie územia majú význam tiež svahové sedimenty. Vzhľadom
na nízku geomorfologickú hodnotu, sú do značnej miery denudované a súatredené skôr
v úpätných častiach horských celkov, na hranici s nivami, kde tvoria tiež proluviálne
sedimenty. Ich charakter je nespevnený, zle priepustný vplyvom prevládajúcej ílovitej
zložky.
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7.2. Geomorfologické pomery
Zaradenie do geomorfologických celkov.
Územie patrí do geomorfologickej jednotky subprovincie Vonkajšie Východné Karpaty,
v oblasti Nízke Beskydy a geomorfologického celku Ondavská vrchovina a Laborecká
vrchovina.
Formy reliéfu
Formy reliéfu na študovanom môžeme rozdeliť do nasledovných skupín: formy vzniknuté
stráňovými procesmi, zarovnané povrchy, formy fluviokrasového reliéfu, formy krasového
a fluviálneho reliéfu.
Prevažná časť územia je budovaná magurským príkrovom, iba východné okraje územia
tvoria dukelské vrasy vonkajšieho flyša. V území sa dosť nepravidelne striedajú rôzne
druhy pieskovcov s polohami bridlíc, ílovcov a slieňov. Podradne vystupujú zlepence
a rohovce. V stavbe magurského príkrovu vystupujú antiklinály a synklinály, ktoré sú
porušené prešmykmi, resp. zlomami a tvoria zložité antiklinória, resp. synklinória (B.
LEŠKO-O. SAMUEL 1968). Uvedené štruktúry majú smer prevažne SZ-JV.
Beskydské vrchy zaberajú oblasť pohraničného chrbta, v ktorom sa odohráva boj
o piratériu medzi zdrojnicami Visly a Tisy. V tejto časti sú budované neširokým pruhom
vonkajšieho flyša, s priliehajúcimi synklinálami, v ktorých sa vyvinula Hosťovicko –
haburská a Poľanská brázda. Reliéf sa približuje geologickej štruktúre, kde chrbty
odpovedajú antiklinálam a depresie synklinálam.
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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 meteorologické stanice. V blízkosti je možno za
reprezentatívne považovať údaje zo zrážkomerných staníc Nižný Komárnik a Svidník (ev.
komplexné meteorologické stanice Stropkov a Bardejovské kúpele).

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), a okrskov M3 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 iba
najjužnejšia a najnižšia časť územia v katastri obce Kapišová.
Okrsok M6 je mierne teplý mierne vlhký vrchovinný, teplota v júli menej ako 16 0C, Iz 60
až 120. Tu patrí podstatná časť územia, hlavne všetky sídla s výnimkou Kapišovej.
Okrsok C1 je mierne chladný, priemerná teplota v júli 12 –160 C
Patria tu najvyššie časti pohraničného hrebeňa
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
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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 Stropkov 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

Stropkov

-3,8

-1,8

2,5

8,5

13,1 16,8 18,2 17,4 13,3 8,3

XI

XII

Rok IV–
IX

3,5

-1,3

7,9

14,6

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
80 – 100 dní v roku. Celkovo je možné konštatovať, že z dlhodobého hľadiska dochádza k
postupnému poklesu bilancie úhrnu zrážok, čo je značne nepriaznivý jav. Bilančný úbytok
zrážok je preukázaný tak v zimnom ako i v letnom polroku.
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 Stropkove lokalizovanej v blízkosti
tohto územia.
Priemerné mesačné (ročné) úhrny zrážok a úhrny letného polroku v mm (Zdroj SHMÚ):
Zrážkomerná
stanica

I

Stropkov

34 34 30

II

III

IV

V

45 66

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Letný
polrok

92

103

85

57

49

47

47

689

448

Veternosť
Vo vymedzenom riešenom území prevláda severné a južné prúdenie vzduchu, pričom
jeho prúdenie v prízemnej vrstve výrazne ovplyvňuje orientácia jednotlivých údolí. V
priebehu roka maximálny počet bezveterných dní pripadá na mesiace jún, september a
október a naopak minimálny počet týchto dní na zimné mesiace.
7.4. Vodstvo
Povrchové toky
Za hydrologické osi územia môžeme považovať 2 hlavné toky: - potoky Svidničanka a
Kapišovka. Celé územie mikroregiónu patrí do 2 povodí – Tople a Ondavy.
Povodie oboch potokov sa začína pod hraničným hrebeňom (Svidničanka severne od
obce Havranec a Kapišovka severne od Vyšnej Pisanej).
K sútoku oboch potokov dochádza severne od obce Kapišová, ktorý sa následne pripája
na riečku Ladomírku (južne od katastra obce Kapišová), priamy prítok rieky Ondavy.
Vody podzemné
Na študovanom území sú relatívne nepriaznivé podmienky pre vytváranie väčších zásob
podzemných vôd. význam z hydrogeologického hľadiska kvartérne sedimenty v alúviu
potoka Kapišovka
Vody minerálne
Na území mikroregiónu nachádzame viacero menších výverov minerálnych vôd.
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7.5. Pôdne pomery
Z pôdnych typov sa v oblasti katastra Kapišová vyskytujú prevažne kambizeme, ktoré sa
nachádzajú na silikátových svahovinách v nižších polohách. V území sa ďalej vyskytujú
rôzne subtypy pôd ako pseudogleje, rankre, podzoly a litozeme – najmä v naplaveninách
dolného toku Kapišovky.

7.6. Živá príroda
Kompaktnejšie lesné porasty sa rozprestierajú na strmších plochách v hraničných častí
katastrov obcí mikroregiónu ako aj v severnej časti v blízkosti štátnej hranice. Predstavujú
mozaikovú štruktúru s pasienkami v nižšie položených častiach, v horných polohách sú
prevažne nesúvislé plochy
Na väčšine územia mikroregiónu lesy vytvárajú súvislé porasty v III. lesnom vegetačnom
stupni dubovo–bukovom, s prevažným zastúpením skupín lesných typov – holé bučiny
(Fagetum pauper) a typickébučiny (Fagetum typicun), s bohatým zastúpením buka,
značným primiešaním borovice a ojedinelým zastúpením čerešne vtáčej, javora
mliečneho, hraba obyčajného a lipy malolistej. Trvalé trávne porasty sa nachádzajú na
pôdach s nižšou úrodnosťou, kde je pôdny horizont plytký, prípadne ohrozený eróziou.
Súvislejšie plochy pasienkov sa nachádzajú na nižšie položených strmších miestach pod
parcelami ornej pôdy a dopravne ťažšie dostupných miest. Vzhľadom na ich extenzívne
obhospodarovanie sú porastené medzofilnými drevinami s bohatým druhovým
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zastúpením. Miestami sa tu okrem typických rastlinných druhov vyskytujú aj močiarne
druhy. Na menších, rovinatých plochách sa v nive Kapišovky nachádzajú svieže,
produkčné, jedno až dvojkosné lúky na vlhkých stanovištiach. Sú to poloprírodné,
travovinno-bylinné porasty pravidelne obhospodarované environmentálne prijateľným
spôsobom bez zmeny výraznejšieho druhového zloženia, čo vedie k udržaniu ich vysokej
biodiverzity. Lúky a pasienky v území čiastočne zlepšujú ekologickú stabilitu.
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
herbicídov, ktoré čiastočne ochudobnili plevelnú vegetáciu, ale aj sprievodnú zeleň najmä
v krovitej forme.
Sprievodná zeleň poľnohospodárskych kultúr na teplejších stanovištiach je
reprezentovaná nasledovnými druhmi: iskerník roľný (Ranuculus arversis), veronica poľná
(Veronica agrostis), hrachor hľuznatý (Lathyrus tuberosus), ostrotonožka poľná (Coneolita
gegalis) a rumanček pravý (Matricaria chanomila). S prihliadnutím k tomu, že na ornej
pôde je najviac hospodárskych zásahov, čo má na tamojšiu flóru najväčší dopad, má orná
pôda najnižšiu ekologickú hodnotu.
7.7. Ochrana prírody
Severnou časťou mikroregiónu prechádza územie CHKO Východné Karpaty
Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty je chránená krajinná oblasť na
severovýchodnom Slovensku v Prešovskom kraji v Karpatoch. Zaberá územie pri štátnej
hranici s Poľskom. Oblasť bola vyhlásená v roku 1977, pôvodne mala rozlohu 968,1 km²
až do roku 1997, potom bol vyhlásený Národný park Poloniny vo východnej časti,
pričom chránená krajinná oblasť sa zmenšila na 253,07 km².
Chránené územie predstavuje zachované geobiocenózy na rozhraní dvoch horských
systémov - Západných a Východných Karpát a charakterizuje ho typický flyšový, prevažne
vrchovinný reliéf.
Vegetáciu reprezentujú najmä lesné porasty s prirodzenou skladbou drevín, miestami
pralesovitého charakteru. Z drevín prevláda buk lesný, s rôznym výskytom autochtónnej
jedle bielej, javor, lipa, brest horský, jaseň, hrab, borovica lesná, smrekovec, dub zimný,
umelo je vysadený smrek obyčajný.
V bylinných spoločenstvách sa prelínajú druhy Východných a Západných Karpát a
súčasne sa vyskytujú typické horské druhy karpatských bučín a vrcholových lúk s
nižinnými teplomilnými druhmi, ktoré sem zasahujú z južných oblastí. Z významných
druhov Východných Karpát sa vyskytuje scila dvojlistá východná (Scilla bifolia ssp.
subtriphylla) razivka smradľavá (Aposeris foetida) čemerica purpurová (Helleborus
purpurascens), kostrihoj srdcovitý (Symphytum cordatum), telekia ozdobná (Telekia
speciosa), mliečnik rakúsky Sojákov (Euphorbia austriaca ssp. sojakii), zvonček konáristý
jedľový (Campanula patula ssp. abietina), kosatec trávolistý pašachorový (Iris graminea
ssp. pseudocyperus), iskerník karpatský (Ranunculus carpaticus), prilbica metlinatá
(Aconitum paniculatum), silenka pochybná (Silene dubia), fialka odchýlená (Viola
declinata). Z vápnomilných druhov je významný jelení jazyk celolistý (Phyllitis
scolopendrium, pichliač lepkavý (Cirsium erisithales), zvonovník hlavatý (Phyteuma
orbiculare). Z horských druhov sa vyskytuje jastrabník pomarančový (Hieracium
aurantiacum), papradka alpínska (Athyrium distentifolium), rebrovka rôznolistá (Blechnum
spicant), objímavka obyčajná (Streptopus amplexifolius), kostrava horská (Festuca
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drymeia) a iné. K významným charakteristickým druhom fauny stavovcov chránenej
krajinnej oblasti patrí mlok karpatský (Triturus montandoni), salamandra škvrnitá
(Salamandra salamandra), jašterica živorodá (Lacerta vivipara) a iné. Triedu vtákov
reprezentujú bocián čierny (Ciconia nigra), orešnica perlavá (Nucifraga caryocatactes),
tesár čierny (Dryocopus martius), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila
pomarina), haja tmavá (Milvus migrans), haja červená (Milvus milvus), myšiak hôrny
(Buteo buteo), východokarpatský endemit sova dlhochvostá (Strix uralensis). Z
význačných druhov cicavcov tu žije vzácna vydra riečna (Lutra lutra), tchor norok
(Plutorius lutreola), mačka divá (Felis silvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk obyčajný
(Canis lupus), medveď hnedý (Ursus arctos); v posledných rokoch sa vyskytujú v
slovensko-poľskom pohraničnom území aj ojedinelé exempláre zubra hôrneho (Bison
bonasus).
Patrí medzi jednu zo štyroch biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a
biosféra. V Poľsku na toto územie nadväzuje Magurski park narodowy
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 SKUEV0048 Dukla
Cieľom ochrany v území európskeho významu je zachovanie komplexu lesných
spoločenstiev (s pôvodným drevinovým zložením, zachovanou štruktúrou a bohatým
bylinným podrastom) s vtrúsenými enklávami mokradných, druhovo bohatých
spoločenstiev s vysokým výskytom druhov z čeľade vstavačovitých (Orchideaceae) a
spoločenstiev s vresom obyčajným (Calluna vulgaris). Pre naplnenie týchto cieľov ochrany
je potrebné vypracovanie programu starostlivosti so stanovenými spôsobmi
obhospodarovania územia.
2. Chránené vtáčie územie SKCHVU011 Laborecká vrchovina
Územie vyhlásené na účel zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov
európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov sovy dlhochvostej, orla
krikľavého, bociana čierneho, haje červenej, muchárika bielokrkého, muchárika
červenohrdlého, strakoša červenochrbtého, penice jarabej, jariabka hôrneho, chriašteľa
poľného, ďatľa čierneho, ďatľa bielochrbtého, žlny sivej, lelka lesného, škovránka
stromového, rybárika riečneho, ďatľa prostredného, bociana bieleho, včelára lesného,
pŕhľaviara čiernohlavého, krutihlava hnedého, muchára sivého, žltochvosta lesného,
hrdličku poľnú, prepelicu poľnú, strakoša sivého a brehuľu hnedú a zabezpečenia
podmienok ich prežitia a rozmnožovania
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8.

Cestovný ruch

8.1.

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 „Údolie smrti“ v okrese Svidník, súčasťou
Šarišského regiónu.
V okrese Svidník v roku 2010 poskytovalo služby v oblasti cestovného ruchu 14
ubytovacích zariadení s kapacitou 390 lôžok (vrátane príležitostných).
V členení podľa druhu zariadení bolo 9 hotelov, motelov a penziónov a 5 turistických
ubytovní. Ubytovacie služby týchto zariadení využilo 1 928 návštevníkov, z ktorých 40,5 %
tvorili zahraniční návštevníci. V štruktúre návštevníkov podľa krajiny trvalého pobytu
najpočetnejšiu skupinu tvorili návštevníci z Poľska, Česka a Ukrajiny. Z mimoeurópskych
krajín to boli hlavne návštevníci z Izraela.
V organizácii cestovného ruchu plní okresné mesto Svidník funkciu nástupného sídla do
rekreačného územného celku Dukla, Veľká Domaša a Bardejov s medzinárodnými
Bardejovskými kúpeľmi. Geografická poloha vytvára predpoklady pre rozvoj
prihraničného, ale aj medzinárodného turizmu.
Cestovný ruch v mikroregióne „Údolie smrti“ vychádza z ťažiskového rekreačného
krajinného celku (RKC) Dukla, ktorý tvorí severná časť Laboreckej vrchoviny, Chránenej
krajinnej oblasti Východné Karpaty so zachovalým prírodným prostredím a dobrými
podmienkami pre rozvoj zimných športov.
Exteriérová muzeálna expozícia Vojenského historického ústavu (VHÚ) Prírodné
Dukelské bojisko predstavuje funkčne špecializovaný priestor s pamiatkovým významom
a poznávacím, ktorý nadväzuje na areál pamätníka na Dukle s vojenským múzeom
v prírode.
Prírodné Dukelské bojisko sa rozprestiera v dĺžke viac ako 20 km a nachádza sa v ňom
49 vojenských exponátov. Areál na slovenskej strane zahŕňa celé územie, v ktorom
prebiehali bojové operácie na Duklianskom priesmyku.
Do tohto územia spadajú obce Kapišová, Kružlová, Havranec, Dobroslava, Dlhoňa, Nižná
Pisaná, Svidnička, Vápeník, Vyšná Pisaná združené v mikroregióne „Údolie smrti“. Obce
Hunkovce, Medvedie, Šarbov, Korejovce, Krajná Porúbka, Krajná Bystrá, Krajná Poľana,
Krajné Čierno, Vyšný a Nižný Komárnik, ktoré sú združené v mikroregióne „Pod Duklou“
a mesto Svidník. Areál na poľskej strane, v pásme malého pohraničného styku, zachádza
na severe, severozápade a severovýchode od Duklianskeho priesmyku do hĺbky cca 5
km, kde sú obce Barwinek a Zyndranowa až po mesto Dukla v dĺžke cca 15 km.
Celé územie bolo bojovým priestorom Karpatsko-duklianskej operácie, kde sa nachádza
v pôvodných postaveniach vojenská technika a pamätníky.
V mikroregióne „Údolie smrti“ medzi obcami Kapišová, Kružľová a Nižná Písaná je v
území rozmiestnená bojová technika znázorňujúca tankovú rotu v útoku. Symbolizuje ju
11 tankov T-34/85 (Kružlová 8, Kapišová 2, Vyšná Písaná 1). V obciach Svidnička
a Vápeník sa nachádza jeden tank a v obci Nižná Písaná dva tanky a húfnica.
V obciach Dlhoňa, Dobroslava a Havranec sa exponáty vojnovej techniky nenachádzajú.
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V katastri mesta Svidník v nástupe do územia mikroregiónu „Údolie smrti“ sa nachádza
jeden sovietsky (T-34/85), jeden nemecký tank (PzKpfw.IV ausf.J) a pamätná tabuľa.
Túto časť dejín zachytáva Vojenské historické múzeum vo Svidníku.
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V areáli múzea sa nachádza Pamätník sovietskej armády vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku a cintorín s priľahlým parkom, kde sú umiestnené vojenské exponáty. Pozornosť
púta aj socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, veliteľa čs. armádneho zboru.
Priamo na hraničnom priechode na Dukle sa nachádza národná kultúrna pamiatka
Pamätník Československej armády padlým vojakom s priľahlým cintorínom. Atrakciou
tohto priestoru je aj 52 m vysoká vyhliadková veža, ktorá poskytuje výhľad na okolitú
krajinu a celé dukelské bojisko.
Dukla, mesto Svidník a „Údolie smrti“ sa stali symbolom obetí druhej svetovej vojny, preto
sa musia zachovať ako memento pre ďalšie generácie. Návštevníkom pripomínajú
tankové boje, ktoré sa v tomto priestore odohrali od 25. do 27. októbra 1944, na konci 2
svetovej vojny, v rámci Karpatsko-duklianskej operácie, ktorá je spätá so vznikom názvu
mikroregiónu.
Medzi ciele poznávacieho turizmu patria predovšetkým drevené kostolíky – NKP v obci
Dobroslava a v okolitých obciach Ladomirová, Nižný Komárnik, Príkra, Bodružal, Krajné
Čierno, Hunkovce, Korejovce, Miroľa, Šemetkovce, Nová Polianka a v meste Svidník.
V obciach Ladomirová a Bodružal sú drevené kostolíky zapísané ako pamiatky UNESCO.
V obciach doposiaľ nie je vytvorený dobrý vzťah k vytváraniu podmienok pre rozvoj
cestovného ruchu. V mikroregióne chýba informačné turistické centrum, sprievodcovské
služby (sú len na poľskej strane). Absentuje propagácia mikroregiónu (okrem obce
Kružlová) a informovanosť na všetkých úrovniach turizmu a cestovného ruchu.
Pre ubytovanie nie sú v obciach vytvorené podmienky a ubytovanie v súkromí sa zatiaľ
nerozvinulo. V obci Kružlová sa nachádzajú ubytovacie služby v Penzióne v Údolí, ktorý je
zriadený v súkromnom dome. Poskytuje ubytovanie pre cca 15 osôb. Ďalej sa tu
nachádza penzión Hradčany, ktorý je v súčasnosti v rekonštrukcii. Poskytuje ubytovanie
v troch izbách pre cca 16 osôb.
Podobne je to aj s poskytovaním stravovacích služieb. Jedine v obci Kružlová sa
nachádza penzión Hradčany, s kapacitou cca 80 stoličiek, ktorý je v súčasnosti
v rekonštrukcii.
Obce v mikroregióne vykazujú úbytok obyvateľstva a tým prebytok bytového fondu, čo
dáva dobré podmienky pre rozvoj chalupárstva a vidieckej turistiky. Ojedinelé sa využívajú
staršie domy pre chalupárske účely. V obci Svidnička sa nachádza jedna rekreačná
chata.
Okolie poskytuje vhodné podmienky aj pre rozvoj zimných rekreačných aktivít. A to
predovšetkým vo Svidníku, Medvediom, Šarbove a Roztokách. Problémom je však letná
rekreácia, hlavne možnosť kúpania, rybníky na rekreačný lov a to aj napriek tomu, že
dané územie má dostatok vodných zdrojov. V obci Havranec sa nachádzajú tri rybníky
a pri obci Kapišová sa nachádza jeden rybník. V obci Kružlová a Svidnička sú
vybudované protipovodňové vodné nádrže.
Ďalšou z možnosti využitia prírodného potenciálu územia je poľovnícky revír v rozsiahlych
lesoch, kde pôsobia Poľovnícke združenia Javir a Jaličňák.
Kúpeľné územia a objekty, liečivé zdroje, zdroje liečivých minerálnych vôd sa v území
nenachádzajú. Minerálny prameň sa nachádza v obci Havranec, Dlhoňa, Vápeník a v obci
Nižná Písaná. V obci Svidnička sa nachádza prameň pitnej vody.
Poloha mikroregiónu vytvára dobré podmienky pre rozvoj turistiky s nádhernými
panoramatickými pohľadmi z turistickej rozhľadne na kopci Rohuľa ako aj z rozhľadne na
vrchu Stavok (najvyšší bod mikroregiónu a súčasne hraničná línia s Poľskou republikou) a
vyhliadok nad obcou Vápeník a nad Svidničkou.
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Turistické a cykloturistické trasy v mikroregióne a okolí
V mikroregióne „Údolie smrti“ a v jeho okolí sa nachádzajú tieto turistické značené trasy:
Zdroj: Turistický atlas Slovenska, VKÚ Harmanec, 2007
• Európska diaľková turistická cesta E 8 – Rakúsko, Bratislava, Dukliansky priesmyk,
Poľsko. (Štefánikova magistrála v úseku Bratislava – Brezová pod Bradlom,
Cesta hrdinov SNP v úseku Brezová pod Bradlom, Svidník, Nižná Jedľová, Kapišová,
okolo Kružlovej, „Údolie smrti“, Nižná Písaná, okolo Vyšná Písaná, Medvedie, okolo
Vyšného Komárnika, Dukliansky Priesmyk.)
• Európska diaľková turistická cesta E 3 – Maďarsko, okolo Slánskych vrchov,
Dukliansky priesmyk, Poľsko
• Turistická trasa č. 2872 modrá – Nižná Jedľová, okolo Belejovec, Vápeník
• Cykloturistická trasa značená – Svidník, po ceste I/73, okolo motorestu Makovica,
Kapišová, „Údolie smrti“, po Ceste hrdinov SNP, Nižná Písaná, Vyšná Písaná,
Medvedie, Krajná Bystrá, Vyšný Komárnik, Dukliansky priesmyk.
• lyžiarska turistická trasa – Svidník, okolo Vyšnej Jedľovej, modrá turistická trasa č.
2872, okolo Belejovec, popod Vápenické sedlo, okolo Filipovského sedla, kde sa
napája na lyžiarsku turistickú cestu na E 3.
• lyžiarska turistická trasa – Svidník, (cez Cestu hrdinov SNP), Kružlová, Nižná Písaná,
Medvedie, po Ceste hrdinov SNP, okolo Vyšného Komárnika, Dukliansky priesmyk.
Zdroj Klub Slovenských turistov – KST Beskyd Svidník
• Turistické značené trasy (pešia turistika)
TZT – červená
E8 Cesta hrdinov SNP
č. 0901 t – Svidník – Dukliansky priesmyk dĺ. 25,0 km
E3
č. 0918 e – Dukliansky priesmyk – Polianske sedlo dĺ. 33,0 km
TZT – modrá
č. 2872 – Nižná jedľová – Vápeník dĺ. 11,0 km
TZT – zelená
č. 5784 – Vyšná Písaná (rázcestie) – Šarbov dĺ. 10,0 km
č. 5785 – Kečkovce – Filipovské sedlo dĺ. 3,5 km
• Turistické značené trasy (pešia turistika) - drevené kostolíky východného Slovenska
B1 - Svidník - N. Orlík - Dubová - Š. Čierne - Kurimka - Rovné - Hrabovčík - Mestisko –
Š. Štiavnik - Fijaš - T. n. Ondavou – Tokajík - Mrázovce - Stropkov - Bukovce Staškovce - Miroľa - Bodružaľ - Kr. Poľana - Dukl. priesmyk - Kr. Poľana – Svidník
dĺ.160,0 km
B2 - Svidník - Stropkov - Bukovce - Staškovce - Kr. Poľana - Dukl. priesmyk – Svidník dĺ.
70,0 km
• Turistické značené trasy (cyklo turistika)
A3 - Svidník - Kapišová - Dobroslava a späť (dĺžka 17,5 km)
A6 - Svidník - Kapišová - N. Písaná - vrch Nástavok - Šarbov - Medvedie - Hunkovce Ladomírová – Svidník (dĺžka 45 km)
Zdroj Mapa SHOCART
• Turistické značené trasy (pešia turistika)
TZT – žltá Dlhoňa – sedlo Mazgalica
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Návštevnosť mikroregiónu sa odvíja od atraktívnosti tohto územia, predovšetkým
„Údolia smrti“ a NKP drevených kostolíkov, ako aj pamätníka na Dukle. Jedná sa o letnú
sezónu s predpokladaným počtom návštevníkov cca 5 000, v zimnej sezóne cca 1 000
návštevníkov. Počas akcie konanej v mesiaci október „Rekonštrukcia bojov II. svetovej
vojny je počet návštevníkov cca 4 500. (Súvisí to aj z dňom konania slávností na Dukle.
Jedná sa z veľkej časti aj o zahraničných návštevníkov, predovšetkým z českej republiky
a Poľska.
8.2.

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 vyplniť rekreačné aktivity.
V súlade so zásadami vytvárania zoskupení ekonomických slabších obcí vidieka je
konkurencie schopnosť severnej časti svidníckeho regiónu a s ním súvisiacim okolím
tvorená predovšetkým mikroregiónmi Makovica, Beskyd vo Vyšnom Mirošove, Ladomírka,
Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska Jedľa ako aj účasť v Karpatskom
euroregióne. Historický vývoj je však orientovaný na cezhraničný vzťah s Poľskom a na
mesto Svidník, ktorý je v zmysle ÚPN VÚC Prešovského kraja sídlo regionálneho
významu a obce v riešenom území sú čiastočne v jeho suburbárnom pásme.
V mikroregióne Údolie smrti“ evidentne nie sú vytvorené 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
občanov ku skvalitňovaniu služieb cestovného ruchu, čistoty obce 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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Zásadným problémom je predovšetkým absencia informačných služieb a propagačných
materiálov o mikroregióne, nedostatok a nízka úroveň kvality základných a doplnkových
služieb, nedostatočný počet a kapacita ubytovacích a reštauračných zariadení.
K hlavným druhom turizmu je krátkodobý pobytový turizmus (len počas letnej sezóny)
s jednodňovou návštevnosťou. Forma turizmu je poznávací turizmus s návštevou
tematického územia „Údolie smrti“, jeho okolia a drevených kostolíkov severovýchodného
Slovenska s pohybom v lesnom prostredí, pešou a lyžiarskou turistikou, cykloturistikou.
Mestský a kultúrny cestovný ruch s priemerným potenciálom má mesto Svidník.
8.3.

Marketing cestovného ruchu, jeho organizácia a regionálny manažment

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 „Údolie smrti“, 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 –
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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 mikroregiónu
nemajú obce zaregistrované domény, poskytovanie
informačných služieb
a propagačných materiálov o mikroregióne absentuje.
Nutnou požiadavkou 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 je obec Kružlová.
Mikroregión je destináciou, ktorý má turistické hodnoty, 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.
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.
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8.4.

História

Historický vývoj osídlenia
Obec: Dobroslava
Obec vznikla v rokoch 1573 – 98 ako osada panstva Makovica. Obec je doložená z roku
1600 ako Dobroszla, neskôr ako Dobroszlaw (1618), Dobroslava (1773), Dobroslav
(1920), Dobroslava (1927); maďarsky Dobroszlava, Dobroszló.
V roku 1712 sa útekmi poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 mala obec 23 domov
a 154 obyvateľov, v roku 1828 mala 33 domov a 241 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom, chovom oviec a prácou v lesoch.
Za I. ČSR sa zamestnanie obyvateľov nezmenilo. V roku 1944 bola obec 7 týždňov vo
frontovom pásme a utrpela veľké škody. V rokoch 1947 – 49 bola znovu vystavaná. Časť
obyvateľstva pracovala v priemyselných podnikoch vo Svidníku a Stropkove.
Obec: Dlhoňa
Obec vznikla v rokoch 1573 – 98 ako osada panstva Makovica. Obec je doložená z roku
1618 ako Dolhonya, neskôr ako Dolhuna (1920), Dolhoňa (1927), Dlhoňa (1948);
maďarsky Dolhonya, Dolgonya.
V 17. storočí tu ľudia pracovali na píle. Začiatkom 18. storočia sa Dlhoňa takmer
vyľudnila. V roku 1787 mala 20 domov a 123 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov
a 174 obyvateľov. Zaoberali sa ovčiarstvom. Neskôr bola časť obyvateľstva zamestnaná
v priemyselných podnikoch na okolí.
Obec: Havranec
Obec založili v rokoch 1598 – 1618 na panstve Makovica. Obec je doložená z roku 1618
ako Gawriniecz, neskôr ako Gawranecz (1773), Havranec (1927); maďarsky Gavranyec,
Kishollód. V chotári boli rozsiahle lesy. V roku 1787 mala obec 8 domov a 58 obyvateľov,
v roku 1828 mala 10 domov a 79 obyvateľov. Pracovali v lesoch a od 17. storočia boli
známi šindliari. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci. Za 2. svetovej vojny bola
obec veľmi poškodená.
Obec: Kapišová
Obec je doložená z roku 1548 ako Capyssowa, neskôr ako Kapisowa (1551); maďarsky
Kapissó. Obec patrila panstvu Makovica. V roku 1711 sa útekmi poddaných vyľudnila.
V 18. storočí tu bola v prevádzke píla. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom
a chovom dobytka. Začiatkom 1. svetovej vojny ju obsadilo ruské vojsko. V roku 1787
mala 40 domov a 249 obyvateľov, v roku 1828 mala 46 domov a 342 obyvateľov.
Za I. ČSR pracovali v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a na miestnej píle
založenej v roku 1912.
V októbri roku 1944 sa pri obci odohrala najväčšia tanková bitka karpatsko-duklianskej
operácie. Za oslobodzovacích bojov bola obec úplne zničená, po oslobodení obnovená.
Značná časť obyvateľstva po 2. sv. vojne pracovala v priemyselných podnikoch vo
Svidníku a Stropkove.
Obec: Kružlová
Obec sa spomína z roku 1414 ako majetok Cudarovcov, časť panstva Makovica. Obec je
doložená z roku 1414 ako Crusulwagasa, neskôr ako Cruszlowa (1600), Kruslyowa
(1618), Krusslowá (1808), Kružľová (1920); maďarsky Kruzslyova, Ruzsoly.
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Obec založili na zákupnom práve. V roku 1427 bola obec oslobodená od platenia daní,
v roku 1787 mala obec 54 domov a 350 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a 433
obyvateľov. Zaoberali sa pastierstvom a chovom dobytka. Za I. ČSR sa mnohí
vysťahovali.
V októbri roku 1944 sa pri obci odohrala najväčšia tanková bitka karpatsko-duklianskej
operácie. Počas prechodu frontu v roku 1944 bola Kružlová takmer úplne zničená. Časť
obyvateľstva po 2. sv. vojne pracovala v priemyselných podnikoch vo Svidníku
a Stropkove.
Obec: Nižná Pisaná
Obec založili v rokoch 1573 - 1598. Patrila panstvu Makovica. Obec je doložená z roku
1600 ako Also Pisana, neskôr ako Nizna Pisana (1773); maďarsky Alsópiszana,
Alsóhímes. V 19. storočí tu mali majetky Nevickovci. Obyvatelia sa zaoberali
poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec.
V roku 1787 mala obec 29 domov a 187 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 326
obyvateľov. V polovici 19. storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo.
V rokoch 1914 – 15 boli v chotári boje medzi rakúsko-uhorskými a ruskými vojskami.
V októbri roku 1944 sa pri obci odohrala najväčšia tanková bitka karpatsko-duklianskej
operácie. Obec bola značne poškodená. Obyvatelia po 2. sv. vojne pracovali v lesnom
hospodárstve a v priemyselných podnikoch vo Svidníku a Stropkove.
Obec: Svidnička
Obec založili v rokoch 1553 - 1572. Patrila panstvu Makovica. Obec je doložená z roku
1572 ako Zydnicza, Szuygniczka, neskôr ako Swidniczka (1618), Svidníčky (1920),
Svidnička (1927); maďarsky Szvidnicska, Kisfagyalos.
V roku 1712 bol hromadný útek poddaných. V roku 1787 mala obec 28 domov a 150
obyvateľov, v roku 1828 mala 31 domov a 250 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom.
Obec bola v oboch vojnách veľmi poškodená. Po 2. sv. vojne sa obyvatelia zaoberali
tkáčstvom, kolesárstvom, časť pracovala v priemyselných podnikoch vo Svidníku
a Stropkove.
Obec: Vápeník
V rokoch 1573 – 1598 vznikli v tunajšom chotári obce Vápené pri Kečkovciach a Vápené
pri Svidničke. Patrili panstvu Makovica.
Obec je doložená z roku 1600 ako Vapene Uiszeswidnicze, Vapene Certhakechkouech,
neskôr ako Also Wapennik, Kuchtocz alias Felső Wapennik (1618), Wapenik (1786);
maďarsky Vapenyik, Mészégető.
V roku 1618 sú uvedené ako Vyšný Vápeník a Nižný Vápeník. Do roku 1697 obce
splynuli.
V rokoch 1713 – 1714 sa útekmi poddaných takmer vyľudnila. V roku 1787 obec mala 26
domov a 159 obyvateľov, v roku 1828 mala 26 domov a 208 obyvateľov. Obyvatelia sa
zaoberali poľnohospodárstvom, kolárstvom, stolárstvom a chovom oviec. V polovici 19.
storočia tu bolo veľké vysťahovalectvo. Za I. ČSR časť obyvateľstva pracovala v lesoch.
V oslobodzovacích bojoch na jeseň roku 1944 obec bola úplne zničená a po oslobodení
obnovená.
Po 2. sv. vojne časť obyvateľstva pracovala ako roľníci a časť v priemyselných podnikoch
vo Svidníku a Stropkove.
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Obec: Vyšná Pisaná
Obec založili v rokoch 1573 - 1598. Patrila panstvu Makovica. V 19. storočí rozsiahle lesy
vlastnili Széchényiovci. Obec je doložená z roku 1600 ako Felsö Pisana, neskôr ako
Wisna Pisana (1773); maďarsky Felsőpiszana, Felsőhímes.
V roku 1787 mala obec 18 domov a 133 obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 190
obyvateľov. Od začiatku 17. storočia sa zaoberali šindliarstvom, prácou v lesoch
a ovčiarstvom.
Od 6. 10. 1944 do 26. 11. 1944 boli v chotári ťažké boje, obec bola zničená, po
oslobodení obnovená. Obyvatelia pracovali v lesnom hospodárstve a priemyselných
závodoch vo Svidníku a Stropkove. Pôdu obrábali súkromne hospodáriaci roľníci.
Historické udalosti
Dukliansky priesmyk, ako najnižšie položený priesmyk v Karpatskom oblúku mal
z vojenského hľadiska významnú strategickú úlohu. Už Rakúsko – uhorský panovník
Jozef II. tu nariadil vybudovať „Jozefínku“ - vojenskú cestu. Na jar 1799 prechádzali
Duklianskym priesmykom cez Svidník vojaci ruského vojenského zboru do Talianska pod
vedením generála Rebindera. Už o rok neskôr, roku 1800, tadiaľ prešli pod velením Ivana
Morozinského kozáci, ktorí tvorili súčasť Suvorovovho vojska.
Pamätná tabuľa s reliéfom na budove Obvodného úradu vo Svidníku zas pripomína, že
v januári 1806 viedol svoje vojsko cez Svidník smerom na Duklu slávny ruský vojvodca
Kutuzov. Roku 1849 cez Dukliansky priesmyk prechádzali ruské vojská pod vedením
generála Paskieviča, s cieľom potlačiť revolúciu v Maďarsku. Prvá svetová vojna zasiahla
aj región Horný Šariš, čoho dôkazom sú pozostatky vojnových hrobov, ktoré sa
nachádzajú aj v obciach mikroregiónu.
V novodobých dejinách 20. storočia región pod Duklou zažil veľa utrpenia. Najviac ho
postihli značné vojnové straty, ktoré priniesla 2. svetová vojna.
Karpatsko – duklianska operácia, ktorú začalo sovietske vrchné velenie na pomoc
Slovenskému národnému povstaniu a do jej priebehu bol plnou mierou zapojený aj 1. čs.
armádny zbor, predstavuje historicky takmer trojmesačný súhrn neľútostných bojov
o prechod cez Karpaty. Táto operácia nemá, čo do rozsahu a významu bojov a počtu strát
v československých štátnych i národných dejinách obdobu. Sovietske vojska tu mali viac
ako 84 000 padlých, ranených a nezvestných. 1. čs. armádny zbor tu stratil viac ako 6 000
bojovníkov, nemecké straty predstavovali vyše 54 000 bojovníkov. Preto je potrebné
v pamäti národa zachovať tieto najväčšie boje za slobodu nášho ľudu.
Historické fakty z bojov Karpatsko – duklianskej operácie
Útočné boje v smere poľské mestečko Dukla – Prešov pokračovali koncom septembra
1944 v neľútostných bojoch už takmer tri týždne od začatia vojenskej operácie. Po tuhých
bojoch sa jednotky 38. armády a 1. čs. armádneho zboru konečne priblížili k prístupom
k Duklianskemu priesmyku a začali boj o samotný priesmyk.
Prvý pokus o čelný prelom obrany v Duklianskom priesmyku sa začal 30. septembra
1944. Nepriateľ sa bránil na čiare poľských dedín Barwinek – Zydranowa. Útok
československých jednotiek bol odrazený. Jednotky čs. zboru sa márne pokúšali v tento
deň preniknúť na výšinu juhovýchodne od Barwinka k československým hraniciam. Tu
bolo zničených posledných 7 tankov 1.čs. tankovej brigády. Bojový úspech zaznamenal
pravý sused čs. zboru, 241. sovietska strelecká divízia, ktorá 1. októbra 1944 prekročila
čs. štátne hranice a vstúpila na pôdu našej vlasti. Tento úspech chceli využiť jednotky čs.
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zboru a snažili sa nepriateľskú obranu prelomiť zo západu. V tvrdých bojoch 3. októbra
1944 sa nepodarilo čs. jednotkám prelomiť nepriateľský odpor a ovládnuť Dukliansky
priesmyk. 4. októbra 242. sovietska tanková brigáda s časťou 67. zboru dobili obce Vyšná
Pisaná a Havranec.
Vznikla možnosť, že sovietske vojská preniknú do nepriateľskej obrany na Dukelskom
sedle. Tušiac nebezpečie, začali Nemci odtiaľto sťahovať svoje sily a tak oslabili obranu
na priesmyku. Využijúc túto situáciu, veliteľ 38. armády sa snažil juhozápadne preniknúť
do tylu obrany na Dukelskom sedle a preto opätovne presunul čs. zbor na pôvodný smer
Tylawa – Dukliansky priesmyk – Vyšný Komárnik. Presun vojsk čs. zboru do nového
priestoru bol veľmi ťažký. Jednotky postupovali po neschodných cestách za stáleho
dažďa a v blate. Delostrelectvo sa oneskorovalo o hodiny oproti stanoveným časom,
alebo sa vôbec nedostavilo do prikázaného priestoru. V priebehu presunu sa jednotky
nečakane stretávali s nepriateľom. Boje boli nesmierne namáhavé. Medzi prápormi
vznikali medzery, do ktorých prenikal nepriateľ. Až k večeru 2. októbra dosiahli vyčerpané
jednotky severné a severozápadné lesy pri Krajnej Porúbke. Tu po prvý raz prekročili čs.
jednotky naše hranice na obmedzenom priestore. Presun našich jednotiek sa pre úplnú
vyčerpanosť skončil večer 5. októbra.
V čase od 30. septembra do 5. októbra sa boje vyznačovali mimoriadnou urputnosťou.
Vojská 38. armády prenikli do hĺbky len 5 až 10 kilometrov. Nemci začali 6. októbra
z Duklianskeho priesmyku z obavy obkľúčenia ustupovať. Prenasledovať ich začali
jednotky 1. čs. zboru. Prieskum práporu 1. čs. brigády prekročil čs. hranicu medzi 8. až 9.
hodinou, prieskumníci 3. čs. brigády približne v rovnakom čase. Okolo obeda potom
narazil 1. sled jednotiek na dobre vybudovanú obranu nepriateľa asi 5 km od štátnej
hranice. Obrana v Karpatoch prelomená nebola.
Boj čs. jednotiek a 67. sovietskeho zboru o jej prekonanie sa rozpútal 7., 8. a 9. októbra
pozdĺž duklianskej cesty. 12. októbra 1944 po neúspešných prvých bojových dňoch bol
čs. zbor premiestnený na nový smer útoku so zámerom dostať sa do tylu nepriateľskej
obrany. Útočná akcia bola odrazená . V ďalších dňoch, 14., 15. a 17. októbra nasledovali
bezúspešné pokusy jednotiek preniknúť do tylu nepriateľa a prelomiť nepriateľskú obranu
v priestore Nižného Komárnika.
Na základe rozkazu veliteľa armády vystriedal v noci 18. októbra 1944 čs. armádny zbor
sovietske jednotky na úseku Medvedie – Vyšná Písaná a zúčastnil sa na útoku na horu
Javirja. Boje na tomto úseku prebiehali v dňoch 21. a 22. októbra, ale neúspešne. Preto
veliteľ 38. armády posilnil jednotlivé divízie a 25. októbra mal začať útok na úseku Vyšná
Písaná – Nižná Písaná – Svidnička so štyrmi divíziami a tankovým zborom. Jednotky mali
očistiť severné pahorky hory Javirja a pokračovať v útoku.
Ráno 25. októbra po 80-minútovej delostreleckej príprave sa začal útok 305. streleckej
divízie spolu s tankami 12. gardovej tankovej brigády v „Údolí smrti“ smerom na Kapišovú.
V údolí sa rozpútali prudké boje. Tanky v nerozvinutých sledoch začali boj zblízka, často
narážali priamo na nepriateľské tanky. V dopoludňajších hodinách 25. októbra zasiahli
ďalšie sily 38. armády a za podpory delostrelectva, tankov a letectva postúpili sovietske
jednotky 1 km severovýchodne od obce Kružlová. 26. októbra po silných leteckých
úderoch pokračovali sovietske vojská v útoku a 70. strelecká divízia z 2. sledu po tuhom
boji prenikla do Kapišovej. Časť tankov prenikla trochu ďalej, bola však paľbou zastavená
a zničená.
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Počas 26. októbra útočné skupiny čs. zboru ovládli horu Javirja, silnú baštu nepriateľskej
obrany.
O dva dni neskôr čs. jednotky očistili od nepriateľa lesy v okolí Korejoviec.
V tomto čase sa sovietskym vojskám 67. zboru s podporou tankov nepodarilo preniknúť
na cestu južne od Kapišovej na Ladomirovu a Vyšný Svidník. Jednotky čs. zboru
posilnené plukom samohybných diel mali pri nočnom útoku z 28. na 29. októbra preniknúť
na Hunkovce a zabrániť presunu nemeckých záloh z priestoru Bodružala.
Nočný útok vykonala 1. čs. brigáda so samopalníkmi 3. čs. brigády. Útok bol však
zmarený. Celodenné útoky čs. zboru 29. októbra priniesli len nepatrné výsledky.
Ale ani silám 38. armády sa nepodarilo prelomiť nepriateľskú obranu severne od cesty
Ladomirová – Svidník. Boje o východ z Karpát sa týmto neskončili.
V dňoch 30. októbra až 2. novembra 1944 sa jednotky čs. zboru márne pokúšali preniknúť
do Hunkoviec. Až 3. novembra sa 3. čs. brigáde podarilo ovládnuť výšiny nad Krajnou
Bystrou a 6. novembra po tuhých bojoch prenikla 1. čs. brigáda juhozápadne od
Hunkoviec. Ovládnuť výšinu severne nad Hunkovcami sa jej však ani po opakovaných
útokoch 9. a 10. novembra nepodarilo.
18. novembra vojská vyrazili do útoku, jednotky dvoch sovietskych divízií ovládli výšinu
532 Obšár a prenikli do nepriateľskej obrany. 19. novembra sa sovietske a čs. jednotky
cez výšinu Obšár takmer prebili k ceste Krajná Poľana – Bodružal. Nepriateľ ale znovu
opakoval útoky na Obšár. V tejto kritickej situácií vrhol veliteľ čs. zboru do boja všetko, čo
prakticky mal. Útočnú skupinu zložil zo spojárov, poľných žandárov, osádok tankov,
ženistov a pracovníkov štábu, ktorých bolo možné uvoľniť. 24. novembra konečne
jednotky čs. armádneho zboru definitívne ovládli bezmennú výšinu juhovýchodne od
výšiny 532 Obšár a tým bolo o osude nemeckej obrany pri východe z Karpát na
duklianskom smere rozhodnuté.
V noci na 26. novembra začali zvyšky rozbitých nemeckých divízií ustupovať z Karpát na
pripravenú obranu na Ondave. Karpatsko – duklianska operácia, ktorá stála toľko obetí,
sa skončila.
Dukla, mesto Svidník a „Údolie smrti“ sa stali symbolom obetí druhej svetovej vojny, ktorá
bola najhoršia zo všetkých, preto musí ostať mementom pre všetky generácie.

8.4.

Archeologické náleziska

Obec: Dobroslava
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1600)
Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy:
• Západne od intravilánu obce na ostrohu – nálezy pravekej kamennej štiepanej
industrie a ojedinelého keramického črepu z nádoby.
Obec: Dlhoňa
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1600)
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Obec: Havranec
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1618)
Obec: Kapišová
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít
poskytuje územia s predpokladanými archeologickými nálezmi:
• Historické jadro obce – územie s evidovanými archeologickými nálezmi (prvá
písomná zmienka o obci k roku 1548)
• Intravilán obce – ojedinelé nálezy pravekej kamennej industrie a novovekej
keramiky
Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy:
• poloha Doliny, Poľana – severovýchodne od obce – nálezy pravekej kamennej
industrie a novovekej keramiky.
Obec: Kružlová
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 a novoveku (prvá písomná zmienka o obci k roku 1414)
Bližšie nelokalizované a ojedinelé nálezy:
• poloha Podomky juhovýchodne od intravilánu obce – nálezy pravekej kamennej
industrie
• poloha – vidlica Kapišovky a Svidničianky - nálezy pravekej kamennej industrie
a ojedinelého črepu z nádoby.
Obec: Nižná Pisaná
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1600)
Obec: Svidnička
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1559)
Obec: Vápeník
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1600)
Obec: Vyšná Pisaná
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 novoveku (prvá písomná správa o obci k roku 1600)

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.

8.5.

Kultúrne pamiatky

Obec: Dobroslava
V obci Dobroslava sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované dve národné kultúrne pamiatky:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11645/0 – kultúrna
pamiatka histórie zahŕňa katastrálne územie obce
• Gréckokatolícky kostol sv. Paraskevy – č. ÚZPF – 172/0 – drevený zrubový
trojdielny sakrálny objekt s dvoma bočnými kaplnkami, vežou a vstupnou sieňou
na západe a svätyňou s rovným záverom na východe, postavený v roku 1705,
umiestnený na vyvýšenine na východnom okraji intravilánu obce na parcele č.1.
Národná kultúrna pamiatka (NKP) Gréckokatolícky kostol sv. Paraskevy má
vymedzené územie ochranného pásma rozhodnutím Okresného úradu vo Svidníku č.
2000/08108-004 zo dňa 16. mája 2000.
Na miestnom cintoríne sa nachádza hrob z I. svetovej vojny.
Obec: Dlhoňa
V obci Dlhoňa je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná jedna národná kultúrna pamiatka:
• Pamätník padlým sovietskym letcom – č. ÚZPF – 4541/0 – postavený a odhalený
v roku 1984, situovaný v severnej polovici obce v areáli Obecného úradu, parcelné
číslo 102.
Obec: Havranec
V obci Havranec nie sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri
nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované žiadne národné kultúrne
pamiatky. V lokalite Filipovský vrch sa nachádza vojenský pamätník.
Obec: Kapišová
V obci Kapišová sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované dve národné kultúrne pamiatky:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11641/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, s troma
symbolmi:
• Pamätník pred obcou tvorený dvojicou tankov v bezprostrednom boji
• Pomník trom československým vojakom – západne od pamätníka
• Dvojica sovietskych tankov T-34 s hrobom príslušníka Červenej armády
(parcela č. 495).
• Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – č. ÚZPF – 194/0
– objekt postavený v roku 1892, v duchu ukrajinského neskorého baroka,
situovaný na vyvýšenom mieste v západnej časti obce na parcele č.1 a 2.
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Obec: Kružlová
V obci Kružlová je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11642/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, so symbolmi ôsmich
tankov rozmiestnených v bojovom postavení na východnej strane obce.
Obec: Nižná Pisaná
V obci Nižná Pisaná sú v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidované dve národné kultúrne pamiatky:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11643/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje
park, situovaný v strede obce pri gréckokatolíckom chráme, kde sú umiestnené dva
sovietske tanky T-34 a pomník a sovietska húfnica, voľne umiestnená za obcou, vedľa
cesty v smere na Vyšnú Písanú.
• Kríž – č. ÚZPF – 1884/0
– drevený kríž, pochádzajúci z 19. storočia, situovaný na miestnom cintoríne pri
gréckokatolíckom chráme v strede obce na parcele č.4.
Obec: Svidnička
V obci Svidnička je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11646/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje
priestor v severnej časti obce s tankom T-34.
Obec: Vápeník
V obci Vápeník je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11647/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje
priestor juhovýchodne od obce, kde je situovaný jeden sovietsky tank T-34.
Obec: Vyšná Pisaná
V obci Vyšná Písaná je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných
národných kultúrnych pamiatok (ÚZPF) evidovaná národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – č. ÚZPF – 11644/0
– kultúrna pamiatka histórie zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje
pomník padlým v II. svetovej vojne a samostatne stojací tank T-34 na severnom
okraji obce.
Na ploche národných kultúrnych pamiatok 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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9.

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.

9.1.

SWOT analýza potenciálu obcí združených v mikroregióne

9.1.1. Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Kapišová
PHSR obce Kapišová bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 7/2008 zo dňa
27. 12. 2008

Infraštruktúra a životné prostredie
Silné stránky
• ekologický nenarušené životné prostredie
• relatívna blízkosť od okresného mesta
• plynofikovaná obec
• signál siete operátora mobilnej siete
T- mobile a Orange
• sieť T-Com
• nízke náklady na odstraňovanie odpadu
• obecný vodovod
• verejné rozhlas

Slabé stránky
• nižší počet spojov autobusovej dopravy
• chýbajúca kanalizácia

Príležitosti
• samostatná čistička odpadových vôd
• vybudovanie futbalového a volejbalového
ihriska
• rekonštrukcia miestnych chodníkov
• rekonštrukcia miestnych obecných ciest
• rekonštrukcia kultúrneho domu

Ohrozenia
• veľký počet plánovaných investičných akcií
• vysoká finančná náročnosť investícií
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Podnikateľské prostredie
Silné stránky
• chov dobytka
• fungujúca urbárska spoločnosť
• neexistujúci zdroj znečisťujúci životné
prostredie
• tradícia v poľnohospodárstve

Slabé stránky
• neochota miestnych obyvateľov prenajímať
domy resp. ich predať na ubytovacie účely
• nevybudované hygienické a stravovacie
zariadenie v Údolí smrti

Príležitosti
• perspektíva pre realizáciu ubytovacieho
zariadenia
• perspektíva pre rozvoj agroturistiky
a vidieckej turistiky a ostatných foriem
ekologicky nezávadného cestovného ruchu
• možnosti podnikania v ekologicky
nezávadnom poľnohospodárstve

Ohrozenia
• doterajšia sezónnosť návštevnosti Údolia
smrti
• absencia tradícií poskytovania služieb
v cestovnom ruchu
• dosiaľ nerozvinutá infraštruktúra
v cestovnom ruchu pre letnú sezónu

Kultúra, šport, služby
Silné stránky
• organizované podujatia: Silvester, Deň
matiek, výstup na Rohuľu a Stavok
• ukážka bojov 2. svetovej vojny
• fungujúci DHZ

Slabé stránky
• absencia ubytovacích kapacít
• absencia stravovacích kapacít
• obmedzené nákupné služby
• absencia cyklotrás
• slabá propagácia obce a Údolia smrti
absencia organizovania festivalov
zameraných na ľudovú kultúru

Príležitosti
• spoločenská potreba stretávania sa
obyvateľov príbuzných vekových skupín
• oživenie života obce v dôsledku rozvoja
cestovného ruchu
• predpoklad na postupné využívanie
opustených domov a rekonštrukcie na
víkendové chalupy

Ohrozenia
• hroziaca nízka úroveň poskytovania služieb
v dôsledku absencie tradície cestovného
ruchu
• predpokladaná jazyková bariéra, hlavne
u staršieho obyvateľstva
• negatívne prínosy pri zvyšujúcom sa počte
turistov a nevybudovanej infraštruktúre
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9.1.2.Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Kružlová
PHSR obce Kružlová bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 20/2009 zo dňa
16. 12. 2009

Technická infraštruktúra
Silné stránky
• vybudovaná plynofikácia
• vybudovaný miestny vodovod
• zriadená káblová televízia
• internetové pripojenie v obci
• zregulovaný potok
• vybudované verejné osvetlenie
• dostatok pracovného potenciálu pre
realizáciu verejných prác
• vybudované energetické siete
• čiastočne usporiadané pozemky
• spoločná úradovňa v Nižnom Orlíku
• miestny rozhlas po rekonštrukcií
• usporiadané majetkovo-právne vzťahy

Príležitosti
• využívanie ľudských zdrojov obce pri
budovaní infraštruktúry
• čerpanie a využívanie fondov EÚ
• podporovanie cestovného ruchu
a kompletizácia infraštruktúry štátom
• vzbudenie záujmu VÚC o riešenie otázok
technickej infraštruktúry

Slabé stránky
• nevybudovaná kanalizácia
• nedostatok finančných zdrojov
• chýbajú chodníky okolo hlavnej cesty
• potrebná rekonštrukcia budovy základnej
školy
• zlá miestna cestná komunikácia
• nedostačujúce autobusové spojenie cez
víkendové dni
• kultúrny dom z časti v havarijnom stave
• zlá kvalifikačná štruktúra pracovného
potenciálu
• doprava ohrozuje bezpečnosť obyvateľstva
• chýbajú technológie na využívanie
prírodných zdrojov
• nevybudovaná sieť cyklistických chodníkov
• chýbajúce zdroje vody pre požiarnu ochranu
• nedostatočná údržba ciest štátnych aj
miestnych
Ohrozenia
• slabý záujem štátu o kompletizáciu
technickej infraštruktúry
• povodne a živelné pohromy

Životné prostredie
Silné stránky
• vybudovaná vodovodná sieť
• zavedená separácia odpadu
• dostatok zelene
• zregulované vodné toky
• vybudovaná plynofikácia obce
• dostupný kvalitný vodný potenciál
• lesy bohaté na lovnú zver, huby a lesné
plody
• možnosť zberu lesných plodov
• upravené záhradky
Príležitosti
• aplikácia možností spracovávania
a využívania odpadu obce a ZMT
• plošná osvetová činnosť v rámci SR
• prísne ukladanie sankcií znečisťovateľom
životného prostredia úradmi
• kompletizácia technickej infraštruktúry
v rámci VÚC

Slabé stránky
• nevybudovaná kanalizácia
• nízke ekologické povedomie občanov
• nedostatky v separovanom zbere
• parky a oddychové zóny chýbajú, resp. sú
slabo udržiavané
• nevybudované kompostové miesto
• neúplná regulácia vodných tokov
• absencia využívania alternatívnych zdrojov
energie
Ohrozenia
• extrémne výkyvy počasia
• kalamity, prírodné katastrofy
• mäkká legislatíva ochrany životného
prostredia
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Ekonomická aktivita, podnikanie, využívanie prírodných zdrojov
Silné stránky
• ťažba dreva
• existujúci drobní remeselníci s tradičnou
výrobou (prútikárstvo, tkáčstvo)
• dostatok kvalifikovanej voľnej pracovnej sily
• blízkosť mesta Svidník
• dostupnosť finančných služieb
• dobré podmienky pre chov poľovnej zveri
• dostatok vodných zdrojov
• obchod s drogériou, potravinami,
pohostinstvo
• vysunuté pracovisko pošty
• píla na spracovanie dreva
• stolárstvo
Príležitosti
• pozitívne legislatívne zmeny v oblasti
životného prostredia
• kooperácia organizácií v rámci regiónu
a euroregiónu
• dostatok zdrojov EÚ na zlepšovanie stavu
životného prostredia

Slabé stránky
• nízka kapacita a štandard ubytovacích
a pohostinských zariadení
• zlý technický stav kultúrneho domu
• neusporiadané MPV k pozemkom
a budovám pre budovanie obchodnej
infraštruktúry
• pozastavené kadernícke a holičské služby
• nedostatočná sieť drobných služieb
• absencia chovu poľovnej zveri

Ohrozenia
• globálne negatívne klimatické zmeny
• prírodné katastrofy a kalamity
• deštruktívny vplyv podnikateľských
lobistických skupín na životné prostredie

Cestovný ruch
Silné stránky
• existujúca spolupráca s poľskými a inými
domácimi a zahraničnými partnermi
• predpoklady rozvoja pešej turistiky
• predpoklady rozvoja cykloturistiky
• predpoklady rozvoja zimnej lyžiarskej
turistiky
• kultúrne pamiatky – existujúce prírodné
vojenské múzeum s vojenskou technikou
z 2. svetovej vojny
• blízka dostupnosť kúpaliska, klziska
• zachovávanie tradičných remesiel
• výhodná geografická poloha
• blízkosť miest Svidník, Stropkov, Prešov,
Bardejov
• blízkosť atrakcií, pamiatok prírodného
skanzenu, rekreačných oblastí
• potenciál pre budovanie cyklotrás
• tradícia festivalov v blízkom okresnom
meste
• možnosť štúdia odborov cestovného ruchu
vo Svidníku
Príležitosti
• podpora malých a stredných podnikateľov
v CR zo strany štátu
• spolupráca s informačnými centrami
• regionálne a nadregionálne sieťovanie
samospráv
• masívna podpora CR zo strany štátu
• sieťovanie s centrami CR v regióne

Slabé stránky
• absencia informačných služieb
a propagačných materiálov
• nevyužité priestory na prestavbu
ubytovacích zariadení
• nevybudované a neoznačené turistické
chodníky a cyklochodníky
• absencia spolupráce so susediacimi
regiónmi
• slabá propagácia remesiel v lokalite
• nepripravenosť obyvateľov na poskytovanie
služieb cestovného ruchu
• chýbajúce pohostinské zariadenia
s podávaním tradičných jedál
• nepripravenosť na poskytovanie služieb
cestovného ruchu (poľovníctvo a rybárstvo)

Ohrozenia
• legislatíva obmedzujúca rozvoj turizmu
• klimatické riziká
• zlé postavenie Slovenska a regiónu na trhu
cestovného ruchu
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Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Silné stránky
• poliklinika vo Svidníku
• ambulancie lekárov vo Svidníku
• lekárne vo Svidníku
• existujúce vhodné priestory pre rozvoj
sociálnych služieb
• vybudovaný dom smútku

Príležitosti
• vznik a angažovanie mimovládnych
organizácií v sociálnej a zdravotníckej
oblasti
• kooperácia v rámci regiónu a euroregiónu
• získavanie prostriedkov EÚ

Slabé stránky
• nedostatočné kapacity pre umiestnenie
chorých a odkázaných ľudí (denný
stacionár)
• chýbajúca prepravná služba pre chorých
a sociálne odkázaných
• absencia klubu dôchodcov
• chýbajú poradenské centrá pre
nezamestnaných
• absencia služieb pre chorých a sociálne
odkázaných občanov (absencia terénnych
sociálnych služieb)
Ohrozenia
• prevládanie konzumného spôsobu života
• nepriaznivý demografický vývoj
• zhoršovanie stavu životného prostredia

Vzdelanie, kultúra a šport
Silné stránky
• výučba informatiky v školách
• existencia MŠ a ZŠ
• existencia stredných škôl v okresnom meste
• výučba jazykových kurzov vo Svidníku
• existencia Základnej umeleckej školy vo
Svidníku
• existencia folklórnych festivalov v okresnom
meste
• existencia rómskych hudobných skupín
• existujúci kultúrny dom
• existencia periodických aktivít: plesy,
maškarné bály, MDŽ, Deň detí, Deň matiek,
posedenia s dôchodcami, Mikuláš
• fungujúca knižnica
• fungujúca krúžková a mimoškolská činnosť
v rámci škôl
• funguje dobrovoľný hasičský zbor
• tradícia lokálnych požiarnických súťaží
• existujúce fitnes centrum
• usporadúvajú sa športové turnaje obecné aj
medzi obecné
• futbalový klub TJ Družstevník Kružlová
Príležitosti
• kultúrne výmeny na regionálnej
a nadregionálnej úrovni
• príprava a realizácia projektov EÚ
• podpora kultúry, vzdelávania a športu
podnikateľskými subjektmi a sponzormi
• spolupráca obce s okolitými samosprávami
a organizáciami

Slabé stránky
• absencia atraktívnych študijných odborov
potrebných na trhu práce
• nízka ponuka rekvalifikačných kurzov
• nefungujú vzdelávacie aktivity na PC pre
seniorov
• chýbajúci amfiteáter na kultúrne podujatia
v lete
• absencia múzea s vojenskou tematikou
• absencia oddychových zón
• chýbajúci klub pre rómsku mládež
• absencia riadených klubových činností

Ohrozenia
• klesajúci počet žiakov na školách
• deštruktívny vplyv západnej kultúry
• odliv mladých ľudí z obce a regiónu
• negatívny demografický vývoj
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9.1.3. Swot analýza potenciálu katastrálneho územia obce Svidnička
PHSR obce Svidnička bolo schválené obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 20/2009 zo dňa
16. 12. 2009

Technická infraštruktúra
Silné stránky
• vybudovaný vodovod
• vybudovaná regulácia potoka
• vhodné podmienky pre využívanie
alternatívnych zdrojov energií
• dostatok prírodných stavebných materiálov
a surovín
• dostatok pozemkov na individuálnu bytovú
výstavbu
• vybudované energetické siete
• kompletne usporiadané pozemky
• spoločná úradovňa v Nižnom Orlíku
• využívanie ciest vhodné na cestovanie
bicyklami do práce
• medzinárodná turistická trasa
• dobrý stav autobusových zastávok
• dobre udržiavané cesty
• zrekonštruovaná kultúrno-správna budova
obecného úradu
• prístup k internetu cez DSL
• miestny rozhlas v dobrom stave
• dostatočná telekomunikačná sieť mobilných
operátorov
Príležitosti
• využívanie ľudských zdrojov obce pri
budovaní infraštruktúry
• čerpanie a využívanie fondov EU
• podporovanie cestovného ruchu
a kompletizácia infraštruktúry štátom
• vzbudenie záujmu VÚC o riešenie otázok
technickej infraštruktúry

Slabé stránky
• nevybudovaná kanalizácia
• nevybudovaná plynofikácia
• chýbajú chodníky okolo miestnych
komunikácií
• nedostatočná priepustnosť cestnej
komunikácie
• nedostatok autobusových spojov, počas
voľných pracovných dní a sviatkov pokoja
žiadne autobusové spojenie
• nízka kapacita sály v kultúrno-správnej
budove obecného úradu
• chýbajú technológie na využívanie
prírodných zdrojov
• neaktualizovaná technická dokumentácia
k technickej infraštruktúre
• nevybudovaná sieť cyklistických chodníkov
• neexistujúca železničná doprava
• chýbajúce zdroje vody pre požiarnu ochranu
• nedostatočná údržba ciest počas zimných
mesiacov
• nedostatok finančných zdrojov
Ohrozenia
• slabý záujem štátu o kompletizáciu
technickej infraštruktúry
• povodne a živelné pohromy

Životné prostredie
Silné stránky
• vybudovaná vodovodná sieť
• zavedená separácia odpadu
• upravený tok potoka
• lesy bohaté na lovnú zver, huby a lesné
plody
• vhodné podmienky na výstavbu veterných
elektrárni
• jednotlivci využívajúci alternatívne zdroje
energie
• dostatok obecnej zelene
• vybudovaný pstruhový rybník
• možnosť výstavby nových rybníkov
• čistá voda
• čiastočne vybudované ihrisko

Slabé stránky
• nevybudovaná kanalizácia
• nízke ekologické povedomie občanov
• parky a oddychové zóny absentujú
• nevybudované kompostové miesto
• nevyužívanie možnosti zberu lesných
plodov a húb
• nedokončené športové ihrisko
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Príležitosti
• aplikácia možností spracovávania
a využívania odpadu obce a ZMT
• plošná osvetová činnosť v rámci SR
• prísne ukladanie sankcií znečisťovateľom
životného prostredia úradmi
• kompletizácia technickej infraštruktúry
v rámci VÚC

Ohrozenia
• extrémne výkyvy počasia
• kalamity, prírodné katastrofy
• mäkká legislatíva ochrany životného
prostredia

Ekonomická aktivita, podnikanie, využívanie prírodných zdrojov
Silné stránky
• chov pstruhov
• pozemkové spoločenstvo
• existujúci drobní remeselníci s tradičnou
výrobou (prútikárstvo)
• dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
• blízkosť miest Svidník, Bardejov
• dostupnosť finančných služieb
• vhodné podmienky na výstavbu veterných
elektrárni
• dobré podmienky pre chov poľovnej zveri
• dostatok vodných zdrojov
• pohostinstvo
Príležitosti
• pozitívne legislatívne zmeny v oblasti
životného prostredia
• kooperácia organizácií v rámci regiónu
a euroregiónu
• dostatok zdrojov EÚ na zlepšovanie stavu
životného prostredia

Slabé stránky
• nízka kapacita a štandard ubytovacích
a pohostinských zariadení
• neusporiadané MPV k pozemkom pre
budovanie obchodnej infraštruktúry
• nedostatočná sieť drobných služieb
• absencia chovu poľovnej zveri
• zlý stav budovy bývalej školy
• nevyužité priestory na predaj potravín
• v obci absentuje predajňa potravín

Ohrozenia
• globálne negatívne klimatické zmeny
• prírodné katastrofy a kalamity
• deštruktívny vplyv podnikateľských
lobistických skupín na životné prostredie

Cestovný ruch
Silné stránky
• existujúca spolupráca s poľskými a inými
domácimi a zahraničnými partnermi
• predpoklady rozvoja pešej turistiky
• predpoklady rozvoja cykloturistiky
• predpoklady rozvoja zimnej lyžiarskej
turistiky
• kultúrne pamiatky – bojová technika –
sovietsky tank T-34 z 2. svetovej vojny
• blízka dostupnosť kúpaliska, klziska
• zachovávanie tradičných remesiel
• výhodná geografická poloha
• dobré podmienky na chov rýb a poľovníctvo
• blízkosť miest Stropkov, Svidník, Prešov,
Bardejov
• blízkosť atrakcií, pamiatok, prírodného
skanzenu, drevených kostolíkov,
rekreačných oblastí
• potenciál pre budovanie cyklotrás
• tradícia festivalov vo Svidníku
• možnosť štúdia oborov cestovného ruchu
vo Svidníku

Slabé stránky
• absencia informačných služieb
a propagačných materiálov
• nevyužité priestory na prestavbu
ubytovacích zariadení
• nevybudované a neoznačené turistické
chodníky a cyklochodníky
• absencia spolupráce so susediacimi
regiónmi
• slabá propagácia remesiel v lokalite
• nepripravenosť obyvateľov na poskytovanie
služieb cestovného ruchu
• absencia turistických informačných tabúľ
• chýbajú pohostinské zariadenia
s podávaním tradičných jedál
• nepripravenosť na poskytovanie služieb
lovného cestovného ruchu (poľovníctvo
a rybárstvo)
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Príležitosti
• podpora malých a stredných podnikateľov
v CR zo strany štátu
• spolupráca s informačnými centrami
• regionálne a nadregionálne sieťovanie
samospráv
• masívna podpora CR zo strany štátu
• sieťovanie s centrami CR v regióne

Ohrozenia
• legislatíva obmedzujúca rozvoj turizmu
• klimatické riziká
• zlé postavenie Slovenska a regiónu na trhu
cestovného ruchu

Sociálna oblasť a zdravotníctvo
Silné stránky
• poliklinika vo Svidníku
• ambulancie pediatrov, praktických lekárov
a odborných lekárov
• lekárne vo Svidníku
• existujúce vhodné priestory pre rozvoj
sociálnych služieb
• opatrovateľské služby v obci
Príležitosti
• vznik a angažovanie mimovládnych org.
v sociálnej a zdravotníckej oblasti
• kooperácia v rámci regiónu a euroregiónu
• získavanie prostriedkov EÚ

Slabé stránky
• neexistujúci dom smútku
• chýbajúce vývarovne pre poskytovanie
stravy
• chýbajúca prepravná služba pre chorých
• chýbajú porad. centrá pre nezamestnaných
• absencia služieb pre chorých a sociálne
odkázaných občanov (absencia terénnych
sociálnych služieb)
Ohrozenia
• prevládanie konzumného spôsobu života
• nepriaznivý demografický vývoj
• zhoršovanie stavu životného prostredia

Vzdelanie, kultúra a šport
Silné stránky
• existencia základných a materských škôl
v blízkosti obce vo Svidníku
• existencia str. škôl a gymnázií vo Svidníku
• výučba jazykových kurzov vo Svidníku
• existencia ZUŠ vo Svidníku
• existujúci kultúrny dom
• existencia periodických aktivít: Deň detí,
Deň matiek, posedenia s dôchodcami,
Mikuláš
• športové turnaje obecné aj medziobecné
• gréckokatolícky chrám z r. 1914
• Jednota - klub dôchodcov
• dobrovoľný hasičský zbor
• poľovnícke združenie
• stretnutie rodákov obce pri väčších
spoločenských akciách
Príležitosti
• kultúrne výmeny na regionálnej
a nadregionálnej úrovni
• príprava a realizácia projektov EÚ
• podpora kultúry, vzdelávania a športu
podnikateľskými subjektmi a sponzormi
• spolupráca obce s okolitými samosprávami
a organizáciami

Slabé stránky
chýbajúci amfiteáter na kultúrne podujatia
v lete
• absencia atraktívnych študijných odborov
potrebných na trhu práce
• nízka ponuka rekvalifikačných kurzov
• nedostatok kurzov PC (pre starších občanov
a ostatných dôchodcov)
• nefungujú vzdelávacie aktivity 3. veku
• nedostatok verejných priestranstiev
• nedostatočná kapacita športovísk
v športovom areáli
• absencia múzea
• chýbajúce kluby pre mládež
• absencia riadených klubových činností

•

Ohrozenia
• klesajúci počet žiakov na školách
• deštruktívny vplyv západnej kultúry
• odliv mladých ľudí z obce a regiónu
• negatívny demografický vývoj

Obce Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Dobroslava, Vápeník, Dlhoňa, Havranec nemajú
spracované a schválené PHSR.
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10. SWOT analýza potenciálu cestovného ruchu mikroregiónu

Silné stránky
• 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
• významná vojenská história (najťažšie boje
na území SR počas 1.a 2. svetovej vojny)
• 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 Stropkov, Svidník, Bardejov
• blízkosť letiska vo Svidníku
• pomerne pokojný a bezpečný región
• blízkosť poľského pohraničia
• existujúce kultúrne zariadenia
• tradícia festivalov v blízkom okresnom
meste Svidník
• existencia periodických kultúrnych aktivít
• tradícia športových turnajov
• medzinárodné turistické trasy
• plynofikácia obcí
• vybudovaný vodovod
• verejné osvetlenie
• verejný rozhlas
• energetické siete
• signál siete operátora mobilnej siete
T- mobile a Orange

Slabé stránky
• absentujúci výrazný turistický imidž, slabá
znalosť Slovenska zo strany zahraničných
touroperátorov
• neznáma cieľová krajina pre zahraničných
návštevníkov
• absencia informačných služieb
a propagačných materiálov
• absencia turistických informačných tabúľ
• nedostatočná orientácia slovenských
cestovných kancelárií na organizovanie
aktívneho ZCR a DCR
• nedobudovaná sieť miestnych a
regionálnych združení a turistickoinformačných kancelárií
• stagnujúca účasť na domácom cestovnom
ruchu
• nedostatočná starostlivosť o kultúrnohistorické pamiatky
• málo produktov z tzv. šetrných foriem CR
– cyklo- a agroturistika, vodáctvo, fitnes,
wellness
• zaostávajúca marketingová aktivita
podnikateľskej sféry
• živelnosť v rozvoji CR na miestnej,
regionálnej i národnej úrovni
• pretrvávajúca neochota podnikateľov
združovať sa a tak ovplyvniť spokojnosť
hostí
• nedostatočná koordinácia subjektov CR
na lokálnej a regionálnej úrovni
• nerovnomerná úroveň poskytovaných
služieb, ktoré nedosahujú európsky
štandard
• nedostatok komplexných turistických
produktov
• nedostatočná vybavenosť pri atraktivitách
• nedostatočné vyhľadávanie a budovanie
atrakcií
• 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príležitosti
• 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
• spolupráca prihraničných regiónov
• 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

neexistujúca železničná doprava
zlý stav miestnych komunikácií
chýbajú chodníky
absencia turistických a cykloturistických
trás
parky a oddychové zóny chýbajú, resp. sú
slabo udržiavané
nedostatok upravených verejných
priestranstiev
nedostatočná kapacita športovísk
absencia služieb v zdravotnej a sociálnej
oblasti
dlhodobý nedostatok financií na podporu
kultúrnych a športových aktivít
absencia športových plôch
zlý technický stav existujúcich športovísk
pasenie kráv a ich voľné ustajnenie
v priestore územia vhodného pre turizmus
a cestovný ruch

Ohrozenia
• 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
• vznik rómskych osád a polokriminálna
činnosť niektorých jedincov tejto skupiny
obyvateľstva
•
•
•
•

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
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•

•

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.)

•
•
•

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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11. Kritické oblasti
Identifikované problémy
- tvorba produktu - nedostatok kvalitných turistických produktov – balíkov, programov
(chýba integrovaný produkt pre mikroregión a okolie)
- nedostatok zdrojov informácií o mikroregióne
- slabé zviditeľňovanie mikroregiónu
- nedostatočná informovanosť o atraktivitách mikroregiónu
- slabý marketing (propagácia, koordinácia, logistika) cestovného ruchu na úrovni
kraja, miestnej i u samotných subjektov poskytujúcich služby v cestovnom ruchu
- neexistujúca komplexná ponuka turistických služieb
- neexistujúce komplexné centrá pre športové a kultúrne vyžitie s požadovaným
štandardom poskytovaných služieb
- nedobudovaná sieť cykloturistických trás a nedostatočná ponuka servisu a služieb
pre cyklistov
- chýbajúce parkovacie plochy (verejné, bezplatné aj strážené parkoviská)
- nedostatočná vybavenosť pri atraktivitách
- slabá občianska vybavenosť
- zlý technický stav dopravnej infraštruktúry
- nedostatočná ponuka a nízky štandard služieb
- nedostatok ubytovacích a stravovacích služieb
- absencia verejných hygienických zariadení
- slabá znalosť cudzích jazykov
- nepripravenosť obyvateľov na poskytovanie služieb cestovného ruchu
- nízka kvalita pracovnej sily v cestom ruchu
- zlý technický stav a nedostatočná starostlivosť mnohých kultúrnych a historických
pamiatok a potreba významných zdrojov na ich obnovu
- podceňovanie významu spoločnej spolupráce a koordinácie činností štátnych orgánov,
orgánov samosprávy, regionálnych rozvojových agentúr, regionálnych združení
cestovného ruchu a iných aktérov cestovného ruchu
- slabá a nesystémová podpora rozvoja cestovného ruchu na krajskej i miestnej
úrovni, limitované regionálne podporné programy a mikrogranty a nepripravenosť
investičných ponúk v oblasti cestovného ruchu pre investorov
- problémy dostupnosti finančných zdrojov na investície či zabezpečenie
spolufinancovania rozvojových projektov v cestovnom ruchu
- nedostatočné využívanie cezhraničnej spolupráce pre rozvoj cestovného ruchu
- vidiecka turistika, agroturistika a ekoturistika sa nachádza v počiatočnom štádiu
rozvoja

72

II. Syntéza
1.

Návrhová časť

1.1.

Vízia rozvoja a propagácie cestovného ruchu v mikroregióne,
strategické ciele

Mikroregión Údolie smrti ponúka pre návštevníka skĺbenie prírody, možností pre
agroturistiku ako aj historické pamätihodnosti na malom uzavretom území. Žiaľ potenciál
územia nie je dostatočne využitý, napriek záujmu domácich ako aj zahraničných turistov
neponúka viac ako možnosť krátkodobej návštevy a jednodňovej turistiky. Cieľom tohto
dokumentu je predstaviť vízie a možnosti ako ich dosiahnuť, aby mikroregión slúžil aj ako
cieľová destinácia pre viacdenné pobyty a zaujímavá lokalita, ktorá ťaží zo svojej polohy
na jednej z hlavných východoeurópskych komunikačných trás.
Zatraktívniť a viac spropagovať územie mikroregiónu „Údolie smrti“ ako
významnú kultúrnu pamiatku histórie – nielen ako pamätné miesta karpatskodukelskej operácie (jedny z najťažších bojov na území SR počas 2. svetovej vojny)
ale aj miesto bojových operácii 1. svetovej vojny a územie s inými zaujímavými
historickými a prírodnými zaujímavosťami a v rámci nej vytvoriť ponuku balíka
služieb aj s ďalšími turistickými činnosťami, ktoré z nej vytvoria zaujímavú
destináciu v cestovnom ruchu.
Na základe tejto vízie sú v stratégii navrhované nasledujúce rozvojové strategické
ciele:
• vytvoriť a ponúknuť cieľovým skupinám návštevníkov konkurencieschopné
turistické produkty a pobytové programy,
• 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
Spoluprácou myslíme 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.).
Pre rozvoj cestovného ruchu je dôležitá aj spolupráca medzisektorová, spočívajúca
v partnerstve a spolupráci viacerých subjektov v území mikroregiónu. Miestne akčné
skupiny spájajú subjekty verejného aj súkromného sektoru – obce, podnikateľov,
neziskové organizácie ale aj neorganizovaných občanov.
Mikroregión Údolie smrti vznikol práve za účelom združenia obcí konkrétnej lokality na
zlepšenie života jeho obyvateľov, aby sa rozvoju obcí v ňom združeným poskytol nový
impulz.
1.1. Opatrenie
Zabezpečenie efektívnej spolupráce subjektov cestovného ruchu,
a koordinácia ich činnosti pre rozvoj cestovného ruchu v mikroregióne.

samospráv

1.1.1. Aktivity
1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.1.3.

1.1.1.4.
1.1.1.5.

Zabezpečiť legislatívne a organizačne vstup Združenia mikroregiónu „Údolie
smrti“ do Oblastnej organizácie CR Horný Zemplín a Horný Šariš.
Vytvoriť funkciu koordinátora, resp. manažéra Združenia mikroregiónu „Údolie
smrti“, ktorý bude zabezpečovať vzájomnú spoluprácu predovšetkým
s oblastnou organizáciou CR, pri tvorbe produktov, promotion, marketing
cestovného ruchu.
Zosúladiť marketingovú stratégiu mikroregiónu so stratégiou Oblastnej
organizácie CR Horný Zemplín a Horný Šariš, za účasti všetkých členov
združenia mikroregiónu.
Vytvoriť podmienky pre spoluprácu obcí mikroregiónu so súkromným sektorom
pri príprave spoločných rozvojových projektov.
Podporiť spoluprácu Združenia mikroregiónu so susednými regiónmi
s dôrazom na cezhraničnú spoluprácu.
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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.
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 – kľúčovú úlohu hrajú
miestne informačné strediská.
V súčasnosti neexistuje jednotná stratégia propagácie mikroregiónu – v podstate sa jedná
o útržkové informácie z médií, prípadne osobné spomienky návštevníkov z minulosti. Rolu
informačných stredísk tak nahrádza sčasti pôsobenie VHÚ – vojenské múzeum vo
Svidníku ako východzí bod pre záujemcov o vojenskú históriu v tomto území a orgány
samosprávy – obecné úrady poskytujúce základné informácie a služby turistom.
Je nutné región propagovať ako samostatný celok, tak ako súčasť širšieho zväzku obcí
v rámci slovensko-poľského pohraničia (podľa cieľových skupín –zameranie na históriu
bojových operácií počas 1. a 2. svetovej vojny, unikátne stavby drevených kostolíkov na
slovenskej ale aj poľskej strane hranice, neporušenú a do nedávnej minulosti
nenavštevovanú prírodu v okolí hraničného hrebeňa Nízkych Beskýd). 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.

2.1.1.2.
2.1.1.3.

2.1.1.4.
2.1.1.5.
2.1.1.6.

2.1.1.7.

2.1.1.8.
2.1.1.9.
2.1.1.10.

V oblasti promotion spolupracovať s ostatnými subjektmi cestovného ruchu
a oblasťami regiónu (spracovanie spoločnej marketingovej stratégie) v
súčinnosti s Oblastnou organizáciou CR Horný Zemplín a Horný Šariš,
PSK, SACR a ďalšími subjektmi.
Pre mikroregión „Údolie smrti“ zriadiť v obci Kapišová informačné turistické
centrum (ITC).
Zabezpečiť realizáciu komplexného systému informačných objektov – tabúľ pre
poznávanie historických a kultúrnych pamiatok, ktorých súčasťou bude
konkrétna operačná situácia bojov v „Údolí smrti“ 25. – 27. 10. 1944.
Zriadiť webovú stránku mikroregiónu „Údolie smrti“ s informáciami
o možnostiach cestovného ruchu v mikroregióne a okolí.
Zabezpečiť spracovanie filmového dokumentu o mikroregióne a okolí.
Zabezpečiť marketingové aktivity – propagačné materiály: reklamné plagáty,
informačné letáky, brožúry, pohľadnice, mapy, propagačné predmety
a suveníry.
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.
Využiť mediálny spôsob propagácie a spolupráce – rozhlas, TV, miestna,
regionálna tlač, internet.
Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu strategického dokumentu mikroregiónu.
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 Údolie smrti 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. Na druhej strane
je nutné zachovať klientovi 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. Dôležité je aj nutné finančné pokrytie.
Podľa územného dopadu môžeme turistické programy a produkty rozdeliť na:
- miestne programy a produkty cestovného ruchu využívajú programy a ciele len
v rámci daného územia (napríklad v našom prípade miestne podujatia prípadne
historické pamiatky)
- lokálne turistické programy a produkty – previazané s väčším územím,
využívajú rozsiahlejšie (turistické a cyklistické trasy prechádzajúce územím)
- regionálne programy a produkty – viaže sa k takému cieľu alebo zaujímavosti,
ktoré majú význam pre celý región (atrakcie (Údolie smrti ako súčasť
poddukelského bojiska)
- nadregionálne programy či produkty prekračujú svojim významom hranice
regiónu. Využívajú aj turistické ciele , ležiace mimo regiónu (Drevené kostolíky
Karpatského oblúku)

3.1.

Opatrenie

Tvorba tematických programov cestovného ruchu s využitím miestnych možností, tradícií,
folklóru a kultúrno-spoločenských akcií
Mikroregión Údolie smrti ponúka svojim návštevníkom viacero zaujímavostí, často krát
jedinečných v rámci cestovného ruchu na Slovensku. Je ťažké rozlíšiť, ktoré z nich je pre
rozvoj turistického ruchu najdôležitejšie, istotne však dôležitú úlohu zohráva poznávacia
turistika po miestach bojov 2. svetovej vojny a spoznávanie drevených kostolíkov (záujem
je navyše podporený zaradením niektorých z týchto objektov – napríklad drevenej cerkvi
v neďalekej Ladomírovej do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO).
Nutnosťou pre rozvoj je v prvom rade vybudovanie funkčného informačného systému,
s možnosťou navádzať turistov smerom do mikroregiónu – vstupným bodom je známy
pamätník dvojice tankov – vďaka výhodnej polohe v susedstve hlavného cestného ťahu
asi najnavštevovanejšia pamätihodnosť v blízkom okolí.
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3.1.1. Aktivity
3.1.1.1.

3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.2.

Združenie mikroregiónu zabezpečí pravidelné ročné organizovanie historickej,
kultúrno-spoločenskej akcie „Rekonštrukcia bojov v Údolí smrti“ (v súvislosti
s dňom konania slávností na Dukle – s dôrazom na program v roku 2014
– 70 výročie Karpatsko-dukelskej operácie).
V obci Kružlová zabezpečiť výstavbu amfiteátra na organizovanie folklórnych a
kultúrno-spoločenských akcií obcí mikroregiónu.
Využiť dlhodobé folklórne tradície v okresnom meste Svidník na organizáciu
a spropagovanie kultúrno-spoločenských akcií mikroregiónu.
V obciach mikroregiónu podporovať všetky formy na zachovanie kultúrneho
dedičstva, ľudového umenia, folklóru a architektúry.
V obciach mikroregiónu podporovať všetky formy na zachovanie ľudových
remesiel, zvykov a tradícií.

Opatrenie

Tvorba programov a produktov zameraných na aktívnu turistiku (pešia turistika,
cykloturistika, letné a zimné aktivity, adrenalínové športy)
Existujúcu sieť diaľkových a lokálnych turistických trás, cykloturistických trás a trás pre
bežecké lyžovanie navrhujeme doplniť o niekoľko nových úsekov, aby tak 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) a adrenalínových športov (paragliding).
3.2.1. Aktivity
3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.
3.2.1.5.
3.2.1.6.

3.2.1.7.
3.2.1.8.
3.2.1.9.

V obci Dobroslava navrhovaná pešia turistická trasa:
• Dobroslava, kóta 533 Javorie, Vyšná Písaná cez oblasti bojových operácií
s možnosťou vidieť zachované trasy zákopov, prípadne poškodenia bojom.
V obci Dobroslava navrhovaná lyžiarska turistická trasa:
• Kapišová, severozápadne od obce Dobroslava do obce Nižná Pisaná
s nadväznosťou na existujúce lyžiarske trasy
V obci Dlhoňa navrhované pešie turistické trasy:
• Dlhoňa, hájovňa, sedlo Mazgalica,
• Dlhoňa – ako lokalita na trase - spojnici obcí Vápeník a Nižná Pisaná
V obci Havranec dohodnúť s vlastníkmi využitie troch rybníkov pre turistické
účely (rekreačný lov s konzumáciou).
V obci Havranec dobudovať rybník pri južnom vstupe do obce –cca 80x50m
s vybavením na rekreačný lov, opekanie s konzumáciou.
V obci Havranec navrhovaná pešia turistická trasa:
• Havranec – sedlo Tepajec s napojením na diaľkové turistické trasy vedúce
po hranici a smerom na poľské územie
V obci Havranec navrhovaná cykloturistická trasa:
• Havranec – ako koncový bod cyklotrasy po asfaltovej komunikácii.
V obci Kružlová navrhované pešie turistické trasy:
• z horného konca obce a okolo hospodárskeho dvora na vrch Rohuľa
V obci Kružlová navrhované cykloturistické trasy:

78

3.2.1.10.
3.2.1.11.
3.2.1.12.
3.2.1.13.

3.2.1.14.
3.2.1.15.

3.3.

• „Údolie smrti“ - rázcestie Kružlová – Kružlová – Svidnička.
V obci Svidnička využitie pôvodného lyžiarskeho areálu v juhozápadnej časti
obce s realizáciou lyžiarskeho vleku o dĺžke cca 220 m.
V obci Svidnička vo východnej časti obce vytvoriť podmienky pre paragliding –
nástup s motorovým vozidlom, vyčistenie nástupného priestoru.
V obci Svidnička navrhovaná pešia turistická trasa:
• z centra obce ku rozhľadni na vrchu Rohuľa
V obci Svidnička navrhované cykloturistické trasy:
• vedľa pešej turistickej trasy po ceste Svidnička, Vápeník, Filipovské sedlo,
Kečkovce,
• po ceste Svidnička, Dlhoňa, Havranec, sedlo Tepajec po lesnej ceste.
V obci Vápeník využiť modrú turistickú trasu Vápeník, Filipovské sedlo aj pre
značenú cykloturistickú trasu.
V obci Vápeník navrhovaná pešia turistická trasa:
• Vápeník – Dlhoňa – Nižná Pisaná.

Opatrenie

Tvorba programov a produktov so špecifickou tematikou (poznávanie historických,
kultúrnych a cirkevných pamiatok)
Miesta bojov Karpatsko-duklianskej operácie tvoria často cieľ mnohých domácich ale
v neposlednom rade aj zahraničných turistov.
Je možné na tejto lokálnej atrakcii postaviť viacero programov cestovného ruchu – od
jednoduchej návštevy jednotlivých lokalít, po hlbšie oboznámenie sa s miestami
a priebehom bojov. Je vhodné spolupracovať v tomto smere so štátnymi inštitúciami (VHÚ
a ním prevádzkované Vojenské múzeum vo Svidníku ako prvý záchytný bod pre
návštevníkov)
a súkromným
sektorom
a okrem
udržiavania
exponátov
aj
sprostredkovaním informácií pri vstupe do lokality a pohybe po nej.
Okrem známejších bojov 2. svetovej vojny, prebehla na tomto území aj bojová činnosť
počas prvej svetovej vojny. Jej dokladom sú vojenské cintoríny, ktoré sa nachádzajú
v každej obci mikroregiónu. Ich návšteva môže byť zaujímavá samostatne, ako aj
v kontexte množstva vojenských pohrebísk v tejto časti Karpát (okrem slovenskej strany aj
množstvo cintorínov v susednom Poľsku – medzi nimi aj cintoríny projektované známym
slovenským architektom Dušanom Jurkovičom v blízkych obciach Ozenna a Grab).
Jedinečnou stavbou je drevený kostolík v Dobroslave – ako jediný zo za chovaných
stavieb tohto druhu na Slovensku má pôdorysný tvar kríža. Pre turistov je navyše
zaujímavý aj atraktívnou polohou na návrší nad obcou. Ako spoznávanie pokračovania
tradícií ľudového staviteľstva je zaujímavá návšteva povojnového dreveného kostolíka
v obci Havranec.
Je vhodné prepojiť návštevu historických lokalít s inými zaujímavosťami mikroregiónu –
napríklad rozhľadňami na vrchoch Stavok a Rohuľa.
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 Dobroslava dve národné kultúrne pamiatky:
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•

3.3.1.1.2.
3.3.1.1.3.
3.3.1.1.4.

3.3.1.1.5.

3.3.1.1.6.

3.3.1.1.7.

3.3.1.1.8.

3.3.1.1.9.

3.3.1.2.
3.3.1.3.

3.3.1.4.

Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa katastrálne územie obce
• Gréckokatolícky kostol sv. Paraskevy – drevený zrubový trojdielny sakrálny
objekt postavený v roku 1705.
V obci Dlhoňa jedna národná kultúrna pamiatka:
• Pamätník padlým sovietskym letcom – postavený a odhalený v roku 1984
V obci Havranec v lokalite Filipovský vrch sa nachádza vojenský pamätník.
V obci Kapišová dve národné kultúrne pamiatky:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, s troma symbolmi:
- Pamätník pred obcou tvorený dvojicou tankov v bezprostrednom boji
- Pomník trom československým vojakom – západne od pamätníka
- Dvojica sovietskych tankov T-34 s hrobom príslušníka Červenej armády
• Gréckokatolícky kostol Narodenia Panny Márie – objekt postavený v roku
1892
V obci Kružlová národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, so symbolmi ôsmich tankov
rozmiestnených v bojovom postavení na východnej strane obce.
V obci Nižná Pisaná dve národné kultúrne pamiatky:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje park, situovaný
v strede obce pri gréckokatolíckom chráme, kde sú umiestnené dva
sovietske tanky T-34 a pomník a sovietska húfnica, voľne umiestnená za
obcou, vedľa cesty v smere na Vyšnú Písanú.
• Kríž – drevený kríž, pochádzajúci z 19. storočia, situovaný na miestnom
cintoríne pri gréckokatolíckom chráme v strede obce
V obci Svidnička národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie - kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje priestor v severnej
časti obce s tankom T-34.
V obci Vápeník národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje priestor
juhovýchodne od obce, kde je situovaný jeden sovietsky tank T-34.
V obci Vyšná Písaná národná kultúrna pamiatka:
• Miesto pamätné karpatsko-dukelskej operácie – kultúrna pamiatka histórie
zahŕňa celé katastrálne územie obce, ktoré symbolizuje pomník padlým
v II. svetovej vojne a samostatne stojací tank T-34 na severnom okraji
obce.
V obci Kružlová zabezpečiť rekonštrukciu a rozšírenie expozície miestnosti
vojnových spomienok.
V obci Kapišová zabezpečiť realizáciu polyfunkčného areálu s dôrazom na
podporu cestovného ruchu (informačné centrum, možnosť ubytovania, ukážka
historickej techniky v areáli – napríklad zapožičaním zo zbierok VHÚ, prípadne
presunom z iných lokalít v regióne).
V obci Kružlová zabezpečiť výstavbu náučného chodníka zameraného na
historické udalosti bojov II. svetovej vojny v „Údolí smrti“.
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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). A v neposlednom rade je
potrebné pripraviť plochy a vyznačiť miesta na parkovanie, hlavne pri turistických
atraktivitách a zaujímavostiach.
4.1. Opatrenie
Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích a stravovacích zariadení
Na území mikroregiónu Údolie smrti je ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení veľmi
obmedzená. Jedinou možnosťou ubytovania je dvojica súkromných penziónov v obci
Kružlová, prípadne ubytovacie kapacity mimo mikroregiónu, čo však stavia Údolie smrti
do úlohy cieľa pre krátkodobú turistiku a neprispieva k rozvoju daného územia.
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 ako aj pritiahnuť do územia nových
turistov.
4.1.1. Aktivity
4.1.1.1.

4.1.1.2.

4.1.1.3.

4.1.1.4.
4.1.1.5.

4.1.1.6.
4.1.1.7.
4.1.1.8.

V predstihu zabezpečiť územnoplánovacie dokumentácie, územnoplánovacie
podklady, koncepčné dokumenty, projektovú dokumentáciu všetkých stupňov,
tak aby nedošlo k narušeniu kontinuálneho priebehu prípravy a realizácie
jednotlivých aktivít.
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)
V obci Dlhoňa využiť pôvodný objekt kasárni, tohto času nevyužívané 4x2
izbové byty pre turistické ubytovanie cca 40 lôžok, so stravovaním formou
bufetu.
V obci Kapišová rekonštrukciou dvoch jestvujúcich bytov v priestoroch
hasičskej zbrojnice, vytvoriť turistickú ubytovňu s cca 20 lôžkami.
V obci Nižná Písaná v objekte OcÚ zrekonštruovať 3 obytné miestnosti pre
turistické ubytovanie cca 12 lôžok s vytvorením podmienok pre nestály predaj
občerstvenia.
V obci Svidnička v objekte bývalej školy, v centre obce zriadiť penzión cca 20
lôžok, so stravovaním cca 50 návštevníkov.
V obci Svidnička v severozápadnej časti – súkromné rybníky vytvoriť
podmienky na prenájom domu pre turistické účely.
V obci Vápeník v budove kultúrneho domu využiť 2 miestnosti pre ubytovanie
turistov cca 10 – 12 lôžok s možnosťou ďalšieho využitia celého podkrovia pre
tento účel.
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4.1.1.9.

V obci Vyšná Písaná pre ubytovanie turistov využiť v budove bývalej základnej
školy, lôžkové kapacity súčasného RCH Detský domov Svidník cca 35 – 40
lôžok.
4.1.1.10. V obci Svidnička v budove Jednoty - potraviny a pohostinstvo v nevyužitej
časti umiestniť prevádzky služieb (výroba a predaj suvenírov, .... ).
4.1.1.11. Dlhodobo zvyšovať štandard vybavenosti jestvujúcich ubytovacích
a stravovacích zariadení a rozširovanie ponuky a služieb.
4.1.1.12. Vytvárať v jestvujúcom bytovom a nebytovom fonde podmienky pre turistické
ubytovanie a rekreáciu.
4.2. Opatrenie
Podpora výstavby a rekonštrukcie infraštruktúry pre voľný čas
Mikroregión Údolie smrti 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 prihraničných 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.
Stanoviť v súčinnosti s hospodáriacimi organizáciami režim pasenie kráv a ich
voľného ustajnenia v priestore mikroregiónu v náväznosti na terajšiu
a navrhovanú organizáciu územia pre turizmus a cestovný ruch.
4.2.1.3.
V obci Dobroslava pri prameni pitnej vody upraviť okolie prameňa a vytvoriť
oddychový priestor s prístreškom a s 2-3 parkovacími miestami.
4.2.1.4.
V obci Dlhoňa využiť jestvujúce objekty na chov koní a jazdenie.
4.2.1.5.
V obci Dlhoňa okolie minerálneho prameňa severozápadne od obce využiť pre
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď.
4.2.1.6.
V obci Havranec okolie minerálneho prameňa v južnej časti obce využiť pre
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď.
4.2.1.7.
V obci Kapišová zriadiť vo veži hasičskej zbrojnice priestor pre vyhliadku na
územie obce a okolia.
4.2.1.8.
V obci Kapišová zabezpečiť realizáciu polyfunkčného areálu s dôrazom na
podporu cestovného ruchu.
4.2.1.9.
V obci Kružlová využiť pôvodný, v súčasnosti nefunkčný hospodársky dvor pre
účely agroturistiky a chov koní, útulok pre psov (aj pre náučné účely)
a využitie pozemkov pre lesnú škôlku aj ako náučné arborétum.
4.2.1.10. V obci Kružlová pri rybníku vytvoriť oddychový priestor s altánkami, ohniskom,
(rybolov s konzumáciou rýb).
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4.2.1.11.

4.2.1.12.
4.2.1.13.
4.2.1.14.

4.2.1.15.
4.2.1.16.
4.2.1.17.
4.2.1.18.
4.2.1.19.

4.2.1.20.

4.3.

V obci Kružlová pri pamätnej tabuli vo vstupe do Údolia smrti vytvoriť jazierko
s oddychovým priestorom, ako aj prípadné rozšírenie cesty s možnosťou
parkovania vozidiel.
V obci Kružlová, v severnej časti „Údolia smrti“ umiestniť novú rozhľadňu
s výhľadom na komplex exponátov vojnovej techniky umiestnenej v krajine.
Nad obcou Svidnička, v lokalite zbernej vodnej nádrže – priehrazka smerom na
Vápeník, vytvoriť oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď.
V obci Svidnička, v lokalite studničky v severozápadnej časti obce
architektonicky upraviť oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov
atď.
V obci Svidnička zriadiť náučný chodník v západnej časti obce „Pod kaštieľom“
– buk s výverom prameňa vody (Čerčací potok).
V obci Vápeník využiť minerálny prameň severozápadne od obce pre
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď..
V obci Vyšná Písaná využiť zdroj pitnej vody cca 50 m pod obcou pre
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď.
V obci Kružlová zabezpečiť rekonštrukciu a rozšírenie expozície miestnosti
vojnových spomienok.
V katastri obce Kružlová – pri expozícii tankov v Údolí smrti zabezpečiť
výstavbu náučného chodníka zameraného na historické udalosti bojov II.
svetovej vojny v tejto lokalite – podrobnejší opis konkrétnych bojových operácií
a zúčastnených jednotiek na sovietskej ako aj nemeckej strane.
V juhovýchodnej časti obce Nižná Pisaná, pri prameni minerálnej vody vytvoriť
oddychový priestor s umiestnením lavičiek, altánkov atď.

Opatrenie

Podpora výstavby turistickej infraštruktúry zameranej na aktívnu letnú a zimnú turistiku.
Územie mikroregiónu Údolie smrti 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.
Okrem bežeckého lyžovania plánujeme aj vytvorenie podmienok pre lyžovanie zjazdové –
na pôvodnom mieste v obci Svidnička kde bol aj v minulosti prevádzkovaný lyžiarsky vlek.
4.3.1. Aktivity
4.3.1.1.
4.3.1.2.

4.3.1.3.
4.3.1.4.

V obci Dobroslava navrhovaná pešia turistická trasa:
• Dobroslava, kóta 533 Javorie, Vyšná Písaná.
V obci Dobroslava navrhovaná lyžiarska turistická trasa:
• Kapišová, severozápadne od obce Dobroslava do obce Nižná Pisaná,
Vyšná Písaná s napojením na existujúce lyžiarske trasy.
V obci Dlhoňa navrhované pešie turistické trasy:
• Dlhoňa, hájovňa, sedlo Mazgalica,
V obci Havranec navrhovaná kombinovaná pešia a cykloturistická trasa:
• Havranec, sedlo Tepajec, pokračovanie na poľskej strane hranice.
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4.3.1.5.

V obci Kružlová navrhovaná pešia turistická trasa:
• z horného konca obce a okolo hospodárskeho dvora na vrch Rohuľa
4.3.1.6. V obci Kružlová navrhované cykloturistické trasy:
• „Údolie smrti“ - rázcestie Kružlová – Kružlová – Svidnička.
4.3.1.7. V obci Svidnička využitie pôvodného lyžiarskeho areálu v juhozápadnej časti
obce s realizáciou lyžiarskeho vleku o dĺžke cca 220 m.
4.3.1.8.
V obci Svidnička navrhovaná pešia turistická trasa:
• z centra obce ku rozhľadni na vrchu Rohuľa.
4.3.1.9.
V obci Svidnička navrhované cykloturistické trasy:
• vedľa pešej turistickej trasy po ceste Svidnička, Vápeník, Vápenícke sedlo,
Kečkovce, Roztoky,
• po ceste Svidnička, Dlhoňa, Havranec, sedlo Tepajec po lesnej ceste.
4.3.1.10. V obci Vápeník využiť modrú turistickú trasu Vápeník, Filipovské sedlo aj pre
cykloturistickú trasu.
4.3.1.11. V obci Vápeník navrhovaná pešia turistická trasa:
• Vápeník – Dlhoňa – Nižná Pisaná.
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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 mikroregiónu „Údolie
smrti“ ako hlavnej inštitúcie pre všetky realizované aktivity. Naplnenie akčného plánu by
malo byť dosiahnuté nasledujúcimi krokmi:
•

Účasť Združenia mikroregiónu „Údolie smrti“ v Oblastnej organizácií CR
Horný Zemplín a Horný Šariš
o zabezpečiť organizačne a legislatívne vstup mikroregiónu do Oblastnej
organizácie CR Horný Zemplín a Horný Šariš,
o pravidelná a aktívna účasť na rokovaniach a stretnutiach Oblastnej
organizácie CR Horný Zemplín a Horný Šariš,
o plnenie úloh a záväzkov vyplývajúcich z účasti v Oblastnej organizácie CR
Horný Zemplín a Horný Šariš.

•

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,
o koordinačné stretnutie starostov obcí mikroregiónu „Údolie smrti“:
- 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 Horný Zemplín a Horný Šariš,
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 mikroregiónu je pomerne krátka, preto veľká 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 Horný Šariš
vonkajšia propagácia
- prezentácia turistických atraktivít mikroregiónu,
- zabezpečiť spracovanie filmového dokumentu o mikroregióne a jeho
okolí,
- zabezpečiť marketingové aktivity – propagačné materiály: reklamné
plagáty, informačné letáky, brožúry, pohľadnice, mapy, propagačné
predmety a suveníry,
- zriadiť www stránku mikroregiónu a zabezpečiť jej pravidelnú aktualizáciu
- pre mikroregión „Údolie smrti“ zriadiť v obci Kapišová informačné turistické
centrum (ITC).

o

•

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:
Predbežné hodnotenie projektov

o

-

Uskutočňuje sa pred realizáciou projektov. Výsledkom predbežného
hodnotenia
je rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí podpory.
Základné kritéria pre výber projektov sú:
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
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- 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 (2012 – 2014)
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.
Rok 2012
-

účasť Združenia mikroregiónu „Údolie smrti“ v Oblastnej organizácií CR Horný
Zemplín a Horný Šariš,
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,
zabezpečenie propagačných materiálov,
tvorba www stránky,
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.
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Rok 2013
-

zahájenie a pokračovanie realizácie projektov pripravených alebo začatých
v predchádzajúcom roku,
priebežné monitorovanie projektov,
v obci Kapišová zriadenie informačné turistické centrum (ITC) pre mikroregión
„Údolie smrti“,
realizácia komplexného systému informačných objektov – tabúľ pre poznávanie
historických a kultúrnych pamiatok,
tvorba filmového dokumentu o mikroregióne a jeho okolí,
výzva subjektom pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu na území mikroregiónu
a okolí na predloženie ďalších projektov a projektových zámerov,
aktualizácia databázy prioritných projektov.
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,
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.
1.
2.
3.

Názov projektu
(Projektová dokumentácia +
realizácia)
„Rekonštrukcia bojov v „Údolí
smrti“
Rekonštrukcia a rozšírenie
expozície miestnosti
vojnových spomienok
Realizácia polyfunkčného
areálu

Rok
realizácie

Náklady
celkom
(eur)

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

Náväznosť
na prioritu
stratégie

Rozpis
priorít
zameraných
na infrašt.

Obec Kružlová

2014

10 000,-

v

produkt

-

Obec Kružlová

2013

15 000,-

v

produkt
infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kapišová

2015

30 000,-

v

Miesto a subjekt
realizácie
projektu

Sektor

produkt
infraštruktúra
produkt

voľnočasová

4.

Výstavba amfiteátra

Obec Kružlová

2015

15 000,-

v

5.

Výstavba pešej turistickej
trasy

Obec Dobroslava

2014

5 500,-

v

produkt
infraštruktúra

6.

Výstavba lyžiarskej turistickej
trasy

Obec Dobroslava

2017

20 000,-

v

produkt
infraštruktúra

7.

Výstavba peších turistických
trás

Obec Dlhoňa

2014

3 000,-

v

8.

Turistické využitie rybníkov

Obec Havranec

2014

6 000,-

p

9.

Dobudovanie rybníka

Obec Havranec

2013

10 000,-

p

Obec Havranec

2016

20 000,-

v

produkt
infraštruktúra

aktívna
turistika letná

Obec Kružlová

2015

6 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2014

4 000,-

v

Obec Kružlová

2016

5 000,-

v

produkt
infraštruktúra
produkt
infraštruktúra

Obec Svidnička

2019

100 000,-

v

Obec Svidnička

2014

2 000,-

v

Obec Svidnička

2016

2 000,-

v

Obec Vápeník

2016

2 000,-

v

Obec Vápeník

2014

2 000,-

v

produkt
infraštruktúra
produkt
infraštruktúra
produkt
infraštruktúra
produkt
infraštruktúra

aktívna
turistika letná
aktívna
turistika letná
aktívna
turistika
zimná
aktívna
turistika letná
aktívna
turistika letná
aktívna
turistika letná
aktívna
turistika letná

Obec Kapišová

2014

12 000,-

v

marketing

-

Obec Kružlová

2012-2013

6 400,-

v

marketing

-

Obec Kružlová

2012-2013

31 860,-

v

marketing

-

Obec Kružlová

2012-2013

7 600,-

v

marketing

-

Obec Dlhoňa

2016

30 000,-

v

infraštruktúra

ubytovacie
zariadenie

Obec Kapišová

2013

80 000,-

v

infraštruktúra

ubytovacie
zariadenie

Obec Nižná Písaná

2015

50 000,-

v

infraštruktúra

ubytovacie
zariadenie

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Výstavba kombinovanej pešej
a cykloturistickej trasy
Výstavba oddychového
priestoru
Výstavba peších turistických
trás
Výstavba cykloturistických
trás
Výstavba lyžiarskeho vleku
Výstavba pešej turistickej
trasy
Výstavba cykloturistických
trás
Výstavba cykloturistickej trasy
Výstavba pešej turistickej
trasy
Zriadenie informačného
turistického centra ITC
Tvorba webovej stránky
mikroregiónu
Tvorba propagačných
materiálov
Tvorba filmového dokumentu
Rekonštrukcia objektu kasárni
pre turistické ubytovanie
Rekonštrukcia priestorov
hasičskej zbrojnice pre
turistickú ubytovňu
Rekonštrukcia objektu OcÚ
pre turistické ubytovanie

produkt
infraštruktúra
produkt

aktívna
turistika letná
aktívna
turistika
zimná
aktívna
turistika letná
-

produkt

produkt
infraštruktúra

-
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Rekonštrukcia objektu bývalej
školy na penzión so
stravovaním
Rekonštrukcia domu pre
turistické účely
Rekonštrukcia budovy
kultúrneho domu pre turistické
ubytovanie
Úprava okolia prameňa a
vytvorenie oddychového
priestoru s prístreškom
Rekonštrukcia jestvujúcich
objektov na chov koní a
jazdenie
Výstavba oddychového
priestoru
Výstavba oddychového
priestoru
Úprava okolia minerálneho
prameňa a vytvorenie
oddychového priestoru
s prístreškom
Zriadenie vyhliadky na veži
hasičskej zbrojnice
Rekonštrukcia pôvodného
hospodárskeho dvora pre
účely agroturistiky
Výstavba oddychového
priestoru
Výstavba jazierka
s oddychovým priestorom
Výstavba rozhľadne
Výstavba oddychového
priestoru
Výstavba a architektonická
úprava oddychového priestoru
Výstavba historického náučného chodníka
Výstavba náučného chodníka
Výstavba oddychového
priestoru
Výstavba oddychového
priestoru
Realizácia komplexného
systému informačných
objektov – tabúľ pre
poznávanie historických a
kultúrnych pamiatok

ubytovacie
a stravovacie
zariadenie
ubytovacie
zariadenie

Obec Svidnička

2018

50 000,-

v

infraštruktúra

Obec Svidnička

2017

20 000,-

p

infraštruktúra

Obec Vápeník

2016

50 000,-

v

infraštruktúra

ubytovacie
zariadenie

Obec Dobroslava

2015

30 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Dlhoňa

2015

50 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Dlhoňa

2013

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Havranec

2015

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Nižná Pisaná

2014

20 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kapišová

2015

25 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2025

1 000 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2020

18 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2014

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2020

40 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Svidnička

2014

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Svidnička

2013

10 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Kružlová

2014

10 000,-

v

produkt
infraštruktúra

voľnočasová

Obec Svidnička

2015

10 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Vápeník

2014

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obec Vyšná Písaná

2014

15 000,-

v

infraštruktúra

voľnočasová

Obce mikroregiónu

2013

35 000,-

v

marketing
produkt
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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 pre Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“:
do aktualizácie PHSR obcí Kapišová, Kružlová, Svidnička,
do nových PHSR obcí Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Vápeník, Dlhoňa
a Havranec,
do aktualizácie ÚPN O Kapišová, Svidnička
do nových ÚPN O Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Kružlová, Vápeník,
Dlhoňa a Havranec,
V čase zapracovania záverov Strategického dokumentu pre Združenie mikroregiónu
„Údolie smrti“ 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 pre Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“ vyplynulo
z potreby vypracovať pre mikroregión dlhodobú stratégiu turizmu a cestovného ruchu.
Mikroregión nemá v súčasnosti adekvátne dokumentáciu tohto druhu ani
územnoplánovacie dokumentácie, ktoré by vytvorili podmienky pre rozvoj rekreácie,
turizmu a cestovného ruchu.
Plánovacím obdobím boli stanovené roky 2012 – 2014 a po roku 2014. Strategický
dokument pre Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“, ktorý je súčasťou projektu
Integrovaná rozvojová stratégia a propagácia cestovného ruchu Združenia mikroregiónu
„Údolie smrti“ vychádzal z rozsahu prác stanovených v Zmluve o dielo zo dňa 15. 05.
2012.
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. Zároveň vytvára podmienky pre
zapracovanie záverov a odporúčaní do PHSR a ÚPN O mikroregiónu.
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)
- ÚPN O Kapišová,
- ÚPN O Svidnička,
- PHSR obce Kapišová,
- PHSR obce Kružlová,
- PHSR obce Svidnička,
- Štatistický úrad SR,
- Informácie a údaje z obcí Dlhoňa, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Kapišová
Kružlová, Svidnička, Vápeník, Havranec,
- 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
- Balík turistických ponúk Horný Šariš http://www.svidnik.sk
- Vojenský historický ústav VHÚ vhu@vhu.sk
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