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I. Analiza
1. Analiza sytuacyjna
1.1.

Wstęp

Strategiczny dokument dla Stowarzyszenia Mikroregionu "Dolina Śmierci" jest częścią
projektu: Zintegrowana Strategia Rozwoju i Promocji Turystyki Stowarzyszenia
Mikroregionu "Dolina Śmierci", który jest współfinansowany przez Unię Europejską. Jest
realizowany w ramach regionalnego Programu Operacyjnego: Wsparcie i Rozwój
Infrastruktury Turystycznej, oś priorytetowa – wzmocnienie potencjału kulturalnego
regionów i rozwój turystyki.
Głównym celem przygotowania poniższego dokumentu strategicznego jest nakreślenie
podstawowej wizji strategicznej przez ocenę na podstawie analiz mocnych i słabych stron
mikroregionu w zakresie turystyki.
Strategia będzie podstawowym dokumentem programowym służącym do wspierania
rozwoju turystyki w danym regionie. Głównym celem jest potrzeba wsparcia
podstawowych założeń dla skoordynowanego rozwoju turystyki w całym regionie,
określenie mocnych i słabych stron obecnego stanu rozwoju i na tej podstawie stworzenie
projektu wizji rozwoju i strategii konkurencyjnego produktu turystycznego.
Intencja ta jest w pełni zgodna z założeniami dokumentów programowych na poziomie
narodowym (Narodowa Strategia Rozwoju Turystyki RS) i regionalnym (Program Rozwoju
Gospodarczego i SPołecznego województwa preszowskiego). Przygotowanie dokumentu
strategicznego jest także podstawowym warunkiem dającym możliwość składania
wniosków o wsparcie z różnych dotacji unijnych, państwowych i regionalnych, a także z
funduszów polityki wsparcia regionalnego rozwoju.
Wszystkie dotychczasowe ustalenia w poniższym dokumencie strategicznym zostały
podsumowane przy pomocy analizy SWOT. Wynikiem jest szkic wizji strategicznej
zamykającej się w horyzoncie czasowym do 2025 roku, a także szkic celów
strategicznych, priorytetów oraz środków.
W ramach pierwszego etapu została utworzona analiza turystycznego ruchu na danym
obszarze. Drugi etap, był skupiony na wypracowaniu projektu podstawowej struktury
priorytetów i środków, a także wypełnienia ich działaniami. Do tworzenia tego etapu
włączyły się aktywnie wszystkie wsie, podmioty gospodarcze i organizacje non profit.
Decydujący czynnik wpływający na sukces tego strategicznego dokumentu rozwojowego
będzie leżał przede wszystkim we współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów –
przedstawicieli samorządów, ŠOP SR, przedsiębiorców, SOPK, SPPK, organizacji
pozarządowych non profit, społeczności naukowej, laickiej i innych.
Ważna będzie ich współpraca podczas konkretyzacji dokumentu przy wszystkich etapach
przygotowania, a przede wszystkim zgoda co do wspólnych ramowych projektowych
priorytetów i środków.
Jednocześnie wszystkie wątpliwości, które zostały doręczone wykonawcy lub
zamawiającemu były w odpowiednim terminie rozważone i opracowane w poniższej
kompletnej wersji dokumentu.
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1.2.

Mikroregion Dolina Śmierci, cel jego powstania,
czynności,
członkowie
mikroregionu
i
jego
przedstawiciele

przedmiot
statutowi

Stowarzyszenie Mikroregionu "Dolina Śmierci" powstało 05.01.2005 jako
stowarzyszenie osób prawnych. Jego członkami są wsie: Kapišová, Dobroslava, Vyšná
Pisaná, Nižná Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník, Dlhoňa i Havranec.
Celem powstania stowarzyszenia było zachowanie historii walk podczas operacji
Karpacko-dukielskiej z końca II Wojny Światowej, która jest związana z nazwą
mikroregionu "Dolina Śmierci" a jednocześnie turystyczne uatrakcyjnienie i
uwidocznienie tego ciekawego regionu.
Przedmiotem czynności stowarzyszenia jest zabezpieczenie przygotowania
dokumentów rozwojowych mikroregionu, planów rozwojów gmin, poprawa poziomu
życia mieszkańców, wspieranie działań skierowanych na nawiązywanie współpracy z
partnerami zagranicznymi, zachowywanie i rozwijanie dziedzictwa kulturowego,
wspieranie ochrony pamiątek przyrodniczych i kulturalnych.
Siedzibą stowarzyszenia jest urząd Sołectwa Kružlová. Statutowym przedstawicielem
jest sołtys wsi Kružlová mgr. Adrián Gužo.

1.3.

Cel przygotowania strategicznego dokumentu dla Stowarzyszenia
Mikroregionu "Dolina Śmierci"

Celem przygotowania strategicznego dokumentu dla Stowarzyszenia Mikroregionu
"Dolina Śmierci" jest przede wszystkim rozwój turystyki oraz wzmocnienie kulturalnego
potencjału regionu.
Potrzebę realizacji uzasadnia słaba promocja mikroregionu, brak zasad zarządzania i
koordynacji w zakresie turystyki a także niski stopień wykorzystania potencjału
historycznego, kulturalnego i przyrodniczego.
Głównym celem przygotowania dokumentu strategicznego jest ocena mocnych i
słabych stron w zakresie turystyki, a także nakreślenie podstawowej wizji strategii.
Strategia będzie służyć jako podstawowy dokument programowy pomagający wspierać
rozwój turystyki na danym obszarze. Głównym celem jest potrzeba wsparcia
podstawowych założeń dla skoordynowanego rozwoju turystyki na całym obszarze,
określenie mocnych i słabych stron obecnej sytuacji i na ich podstawie stworzenie
projektu wizji rozwoju i strategii konkurencyjności produktów turystycznych.

2.

Podstawowa charakterystyka wsi mikroregionu

Mikroregion "Dolina Śmierci" utworzony jest przez stowarzyszenie dziewięciu wsi
Kapišová, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Kružlová, Svidnička, Vápeník,
Dlhoňa i Havranec łącznie z obszarami katastralnymi. Znajduje się na południowym
stoku Beskidu Niskiego, w sąsiedztwie granicy z Polską (granica przebiega przez
północną część mikroregionu). Obszar jest charakterystyczny głownie ze względu na
swoją historię związaną z wyzwoleniem Słowacji podczas II Wojny Światowej. Na skutek
ciężkich walk w październiku 1944 roku uzyskał swoją nazwę – "Dolina Śmierci".
Mikroregion leży na północnym wschodzie Słowacji, w granicach administracyjnych
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województwa preszowskiego i gminy Świdnik.
Ciekawostką jest to, że dojazd samochodem do mikroregionu możliwy jest tylko jedną
drogą – zjazd z głównej trasy międzynarodowej – drogi europejskiej E371.
Pozytywnym aspektem dla rozwoju turystyki w tym regionie jest stosunkowo dobra
dostępność do miasta Świdnik, a z większych miast w okolicy także do Bardejowa i
Preszowa, zaś po polskiej stronie do Dukli i Krosna.
Obszar administracyjny regionu

Wieś

Kod
JPA

Powierzchnia
jednostki
w ha

Wysokość w
m.n.p.m

Gęstość
zaludnienia/km2

Woj: preszowskie

524140

Gmina: Świdnik

527106

Dobroslava

527246

558

319

6

Dlhoňa
Havranec

527238

885

355

8

527301

765

385

2

Kapišová

527360

662

259

54

Kružlová

527483

828

282

77

Nižná Pisaná
Svidnička

527645

738

321

13

527858

572

317

22

Vápeník
Vyšná Pisaná

527963

377

402

11

528056

950

364

8

Uwaga: JPA – Jednostka Poddziału Administracyjnego

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Lokalizacja mikroregionu na Słowacji, w Kraju preszowskim
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Wieś: Dobroslava
Wieś Dobroslava leży w północnej części Beskidu Niskiego, we wschodniej części
Pogórza Ondrawskiego, w dolinie lewostronnego dopływu potoku Kapišovka.
Katastralny obszar wsi Dobroslava styka się z obszarem katastralnym wsi Ladomirova,
Hunkovce, Korejovce, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Medvedie, Kružlová, Kapišová. Wieś
znajduje się w północnej części gminy Świdnik, 8 km od miasta gminnego Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi wynosi około 330 m.n.p.m., a jej obszar
od 300 m.n.p.m do 534 m.n.p.m. Obszar wsi charakteryzują tereny leśne i częściowo
grunty rolne. Z punktu widzenia struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru,
na terenach katastralnych obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów
obszaru, który jest gęsto zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko
naturalne jest nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar
katastralny wsi Dobroslava składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich
strukturę i wykorzystanie:

Powierzchnia

%

ha

Ziemia orna

4%

25

Łąki i pastwiska
Sady, ogrody

26%
1%

145
5

lasy

63%

353

Powierzchnie wodne

0%

2

Tereny zabudowane
inne

2%
3%
100

11
15
558

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Dlhoňa
Wieś Dlhoňa leży w północnej części Beskidu Niskiego w dolinie potoku Świdnicka, przy
państwowej granicy z Polską. Wieś znajduje się w północnej części Gminy Świdnik, 15 km
od miasta gminnego Świdnik.
Obszar katastralny wsi Dlhoňa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Havranec,
Vyšná Písaná, Nižná Písaná, Svidnička, Vápeník.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi to 360 m.n.p.m. A całość obszaru wsi
znajduje się na wysokości od 350 do 688 m.n.p.m.
Powierzchnia gruntów jest górzysta, z głębokimi dolinami i stromymi zboczami.
Obszar wsi charakteryzują obszary leśne i częściowo grunty rolne. Z punktu widzenia
struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach kataralnych
obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który jest gęsto
zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastralny wsi
Dlhoňa składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:
Powierzchnia
Ziemia orna

%
0%

ha
2

Łąki i pastwiska

14%

125

Sady, ogrody

0%

2

lasy
Powierzchnie wodne

81%
0%

716
1

Tereny zabudowane

1%

8

3%
100

26
884

inne

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Havranec
Wieś Havranec leży w północnej części Beskidu Niskiego, na granicy Pogórza
Laboreckiego i Ondawskiego, w pradolinie potoku Świdniczka.
Obszar katastralny wsi o powierzchni 764 ha znajduje się na wysokości 385 m.n.p.m w
środku wsi, do 705 m.n.p.m przy granicy państwowej z Polską. Do obszaru katastralnego
wsi należy Park Krajobrazowy Karpaty Wschodnie. Wieś znajduje się w północnej części
gminy Świdnik, 15 km od miasta Świdnik. Jest najmniejszą wsią w gminie Świdnik w
województwie preszowskim.
Obszar wsi charakteryzują tereny leśne i częściowo grunty rolne. Z punktu widzenia
struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach katastralnych
obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który jest gęsto
zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości, obszar katastralny wsi
Havranec składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:

Powierzchnia

%

ha

Ziemia orna

0%

1

Łąki i pastwiska
Sady, ogrody

10%
0%

76
1

lasy

88%

676

Powierzchnie wodne

0%

1

Tereny zabudowane
inne

0%
1%
100

2
7
765

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Kapišová
Wieś Kapišová leży w północnej części Beskidu Niskiego, w dolinie potoku Kapišovka,
północnego dopływu Ondawy. Miejscowość znajduje się w północnej części gminy
Świdnik, 5 km od miasta Świdnik.
Obszar katastralny wsi Kapišová znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wsi
Dobroslava, Kružlová, Ladomirová, Hunkovce, Nižná Jedľová. Południowa granica
katastru wsi graniczy z miastem Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi to około 260 m.n.p.m. A wysokość całego
obszaru zamyka się w granicach od 250 m.n.p.m do 435 m.n.p.m.
Większą cześć katastru o wielkości 662 ha tworzą grunty orne, łąki i pastwiska, średnio
falisty pagórkowaty krajobraz, z niezalesionymi powierzchniami, płaskimi szczytami i
łagodnymi stokami.
Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest nienaruszone przez
człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastralny wsi Kapišová składa się z
różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i wykorzystanie:
Powierzchnia

%

ha

Ziemia orna

38%

249

Łąki i pastwiska
Sady, ogrody

28%
2%

188
15

lasy

21%

138

Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane

3%
4%

20
29

inne

3%
100

20
661

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Kružlová
Wieś Kružlová leży w północnej części Beskidu Niskiego w dolinie potoku Świdniczka.
Obszar katastralny wsi Kružlová znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Kapišová,
Nižná Písaná, Svidnička, Belejovce, Kečkovce. Wieś znajduje się w północnej części
Gminy Świdnik, 8 km od miasta Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi to około 290 m.n.p.m, wysokość obszaru
zamyka się w przedziale od 280 m.n.p.m do 595 m.n.p.m.
Obszar wsi charakteryzują obszary leśne i częściowo grunty rolne. Z punktu widzenia
struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach katastralnych
obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który jest gęsto
zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastralny wsi
Kružlová składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:
Powierzchnia
Ziemia orna

%
23%

ha
193

Łąki i pastwiska

42%

345

Sady, ogrody

1%

7

lasy

22%

185

Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane

3%
4%

22
37

inne

4%
100

36
828

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Nižná Pisaná
Wieś Nižná Pisaná znajduje się w północnej części Beskidu Niskiego, w dolinie potoku
Kapišovka.
Obszar katastralny wsi Nižná Pisaná leży w bezpośrednim sąsiedztwie z pasami wsi
Dlhoňa, Svidnička, Kružlová, Dobroslava, Vyšná Písaná, Korejovce. Wieś znajduje się w
północnej części Gminy Świdnik, 11 km od miasta Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi wynosi 320 m.n.p.m. A cały obszar
znajduje się na wysokości od 320 m.n.p.m. do 529 m.n.p.m. Obszar katastralny o
powierzchni 738 ha posiada średnio falistą powierzchnię. W większości porośnięty lasami
bukowymi, grabowymi, sosnowymi i brzozowymi. W pobliżu znajdują się złoża węgla
kamiennego i dwa źródła z wodami siarczkowo-metanowymi.
Powierzchnię wsi charakteryzują obszary leśne i częściowo grunty rolne. Z punktu
widzenia struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach
katastralnych powierzchni istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru,
który jest gęsto zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko
naturalne jest nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar
katastralny wsi Nižná Pisaná składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich
strukturę i wykorzystanie:
Powierzchnia
Ziemia orna

%
7%

ha
52

Łąki i pastwiska
Sady, ogrody

27%
1%

202
7

lasy

58%

427

Powierzchnie wodne

0%

3

Tereny zabudowane
inne

2%
4%
100

14
30
738

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Svidnička
Wieś Svidnička znajduje się w północnej części Beskidu Niskiego, w dolinie potoku
Świdniczka. Obszar katastralny wsi Svidnička znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
ze strefami wsi Dlhoňa, Vápeník, Belejovce, Kružlová, Nižná Písaná.
Wieś leży w północnej części Gminy Świdnik, 12 km od miasta Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi to około 330 m.n.p.m, a całość obszaru
znajduje się na wysokości od 300 m.n.p.m do 450 m.n.p.m. Obszar katastralny ma
powierzchnię 575 ha, o średnio pofałdowanej powierzchni.
W północno-wschodniej części przeważają lasy bukowe, grabowe i brzozy.
Obszar wsi charakteryzują obszary leśne i częściowo grunty rolne – łąki i pastwiska. Z
punktu widzenia struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach
katastralnych obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który
jest gęsto zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastralny wsi
Svidnička składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:
Powierzchnia
Ziemia orna

%
2%

ha
13

Łąki i pastwiska
Sady, ogrody

44%
1%

254
8

lasy

42%

241

Powierzchnie wodne

1%

8

Tereny zabudowane
inne

3%
5%
100

15
28
572

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Vápeník
Wieś Vápeník znajduje się w północnej przygranicznej części polskiego Beskidu
Niskiego, w dolinie miejscowego potoku uchodzącego do potoku Świdniczka.
Obszar katastralny wsi Vápeník leży w bezpośrednim sąsiedztwie z pasami wsi Dlhoňa,
Kečkovce, Havranec, Svidnička a Belejovce. Wieś znajduje się w północnej części Gminy
Świdnik, 15 km od miasta Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza to około 448 m.n.p.m, a całość obszaru znajduje się na
wysokości od 360 m.n.p.m. do 667 m.n.p.m.
Obszar katastralny o powierzchni 376 ha posiada powierzchnię średnio pofałdowaną. W
okolicy wsi znajdują się lasy bujnie porośnięte brzozami, bukami i grabami. W pobliżu wsi
znajduje się źródło wód mineralnych Pomirki.
Obszar wsi charakteryzują obszary leśne i częściowo grunty rolne – łąki i pastwiska. Z
punktu widzenia struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach
katastralnych obszaru istnieje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który
jest gęsto zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastralny wsi
Vápeník składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:

Powierzchnia
Ziemia orna

%
1%

ha
3

Łąki i pastwiska

51%

191

Sady, ogrody

1%

5

lasy
Powierzchnie wodne

40%
0%

149
0

Tereny zabudowane

2%

9

inne

4%
100

16
376

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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Wieś: Vyšná Pisaná
Wieś Vyšná Písaná znajduje się w północnej części Beskidu Niskiego, przy państwowej
granicy z Polską, w dolinie rzeki Kapišovka. Obszar katastralny wsi bezpośrednio
sąsiaduje z pasami wsi Dlhoňa, Havranec, Šarbov, Krajná Porubka, Medvedie a Nižná
Písaná. Wieś znajduje się w północnej części Gminy Świdnik, 14 km od miasta Świdnik.
Wysokość nad poziomem morza w centrum wsi wynosi około 360 m.n.p.m., a cały obszar
znajduje się na wysokości od 250 m.n.p.m. Do 752 m.n.p.m. Obszar katastralny o
powierzchni 949 ha posiada powierzchnię średnio pofałdowaną, z wąskimi głębokimi
dolinami. W okolicy wsi przeważają lasy zarośnięte bukami i grabami, sosnami oraz
brzozami. W okolicy wsi znajduje się źródło wód mineralnych.
Obszar wsi charakteryzują tereny leśne i częściowo łąki i pastwiska. Z punktu widzenia
struktury regionu i wykorzystywania określonego obszaru, na terenach katastralnych
obszaru funkcjonuje podział stabilnych ekologicznie elementów obszaru, który jest gęsto
zarośnięty lasami. Wieś znajduje się w okolicy, gdzie środowisko naturalne jest
nienaruszone przez człowieka. Według ewidencji nieruchomości obszar katastrofalny wsi
Vyšná Písaná składa się z różnego rodzaju gruntów biorąc pod uwagę ich strukturę i
wykorzystanie:
Powierzchnia
Ziemia orna

%
0%

ha
2

Łąki i pastwiska

13%

126

Sady, ogrody

0%

4

lasy
Powierzchnie wodne

84%
0%

800
4

Tereny zabudowane

1%

5

1%
100

6
949

inne

Razem:

Źródło: Listy katalogowe agencji środowiska naturalnego i Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

Ziemia orna
Łąki i pastwiska
Sady, ogrody
Lasy
Powierzchnie wodne
Tereny zabudowane
Inne
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3. Struktura demograficzna wsi mikroregionu
Podczas przygotowywania tego dokumentu nie zostały jeszcze opublikowane oficjalne
wyniki Spisu Narodowego domów i ludzi za rok 2011 dla poszczególnych wsi, z tego
powodu dane o mieszkańcach zostały przeanalizowane na podstawie Spisu Narodowego
domów i ludzi za rok 2001 i danych otrzymanych od Urzędu Statystycznego Republiki
Słowackiej do 31.12.2010 roku.
Porównanie administracyjno-terytorialne przedmiotowego regionu

Nazwa regionu

Ilość
wsi

Powierzchnia
2
obszaru v km

Ilość
mieszkańców

Gęstość
2
zaludnienia/km

Ilość
miejscowości
ze statusem
miasta

9

63,35

1 423

22,5

0

68

549,80

33 142

60

2

666

8 973,90

807 011

90

23

2 891

49 036,40

5 435 273

111

138

Stowarzyszenie Mikroregionu
"Dolina Śmierci“
Gmina: Świdnik
Woj: preszowskie
Republika Słowacka

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji

Wieś: Dobroslava
Retrospektywny rozwój liczby mieszkańców do 2010 roku we wsi Dobroslava:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

88

110

123

162

194

129

49

41

35

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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1869

1890

1910

1930

1948

1970
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2001

2010

Od początku śledzonego okresu, od roku 1869 do roku 1948 rozwój demograficzny
mieszkańców miał tendencję rosnącą. W latach 1969 i 1991 liczba mieszkańców wyraźnie
spadła i do roku 2010 zarejestrowane było stopniowe zmniejszanie się populacji.
W chwili obecnej we wsi żyje 35 mieszkańców, z tego 18 mężczyzn i 17 kobiet.
Stali mieszkańcy według wieku:

razem

35

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
ni
kobiety 0 - 14
ni
15 - 59

18

17

1

12

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywnym

w wieku
produktywnym

Po wieku
produktywnym

5

2,8

48,6

48,6

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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W 2010 roku wieś Dobroslava liczyła 35 stałych mieszkańców z tego 2,8 % przed wiekiem
produktywnym, 48,6 % w wieku produktywnym i 48,6 po wieku produktywnym.
Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

35

18

17

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

48,6

razem

mężczy
źni

17

12

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

5

48,6

W 2010 roku aktywnych ekonomicznie obywateli było 17, co daje 48,6% z ogólnej liczby
stałych mieszkańców

Wieś: Dlhoňa
Retrospektywny rozwój liczby mieszkańców do 2010 roku we wsi Dlhoňa:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

93

134

124

169

91

144

81

69

72

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od roku 1989 do roku 1930 rozwój demograficzny
mieszkańców miał tendencję rosnącą. W roku 1948 liczba mieszkańców wyraźnie spadła,
w roku 1970 został zarejestrowany wzrost liczby mieszkańców a od roku 1991 do 2010
roku zarejestrowana została tendencja spadkowa.
W chwili obecnej we wsi żyje 71 mieszkańców, z tego 29 mężczyzn i 42 kobiety.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

72

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź kobiet
mężczyź
ni
0 - 14
ni
y
15 - 59

34

38

13

22

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywnym

w wieku
produktywnym

Po wieku
produktywnym

21

18,1

59,7

22,2

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji

W 2010 roku wieś Dlhoňa liczyła 72 stałych mieszkańców, z tego 18,1% w wieku przed
produktywnym, 59,7% w wieku produktywnym a 22,2 % w wieku poprodukcyjnym
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Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy

Mieszkańcy czynni ekonomicznie

Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

72

34

38

Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

52,8

razem

mężczy
źni

31

20

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

11

43,1

W 2010 roku wieś liczyła 31 aktywnych ekonomicznie mieszkańców, co daje 43,1% z
ogólnej ilości mieszkańców.
Wieś: Havranec
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Havranec:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

48

85

77

80

65

47

17

10

13

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od roku 1869 do roku 1890 demograficzny rozwój
społeczności miał tendencję rosnącą. W roku 1910 liczba mieszkańców spadła, w roku
1930 został zarejestrowany wzrost populacji, zaś od roku 1949 do roku 2010
zarejestrowano tendencję zniżkową. W chwili obecnej we wsi żyje 14 mieszkańców, z
tego 6 mężczyzn i 8 kobiet.
Stali mieszkańcy według wieku:
razem

13

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
ni
kobiety
0 - 14
ni
15 - 59

6

7

0

4

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywnym

w wieku
produktywnym

Po wieku
produktywnym

1

0

38,5

61.5

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej

W 2010 roku wieś liczyła 13 stałych mieszkańców, z tego zerową liczbę w wieku
przedprodukcyjnym, 38,5% w wieku produktywnym a 61,5% w wieku po produktywnym.
Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy

Mieszkańcy czynni ekonomicznie

Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

13

6

7

Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

53,8

razem

mężczy
źni

3

3

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

0

23,1

W 2010 roku liczba aktywnych ekonomicznie mieszkańców wyniosła 3, co daje 23,1% z
ogólnej liczby mieszkańców.
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Wieś: Kapišová
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Kapišová:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

249

247

228

572

463

342

352

381

358

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od roku 1869 do roku 1910 liczba mieszkańców była
stała. W roku 1930 liczba mieszkańców wyraźnie wzrosła, od tego roku do roku 1970
został zarejestrowany znaczny spadek liczby mieszkańców, a od roku 1970 do roku 2010
zarejestrowano stały poziom liczby mieszkańców. W chwili obecnej wieś zamieszkuje 416
mieszkańców, z tego 219 mężczyzn i 197 kobiet.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

358

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
kobiety 0 - 14
ni
ni
15 - 59

187

171

74

119

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

93

20,6

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

59,3

20,1

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś miała 358 stałych mieszkańców, z tego 20,6% w wieku przed
produktywnym, 59,3% w wieku produktywnym, a 20,1% w wieku po produktywnym

Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

358

187

171

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

47,7

razem

mężczy
źni

169

86

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

83

47,2

W 2010 roku liczba aktywnych ekonomicznie mieszkańców wynosił 169, co daje 47,2% z
ogólnej całości mieszkańców.
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Wieś: Kružlová
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Kružlová:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

321

322

312

394

422

552

545

558

641

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od roku 1869 do roku 1910 liczba mieszkańców była
stała. Od roku 1930 został zarejestrowany rozwój demograficzny mieszkańców z
tendencja rosnącą. W 1970 roku został zarejestrowany wyraźny wzrost liczby
mieszkańców. W 2010 roku rozwój demograficzny wyraźnie wzrósł. W chwili obecnej wieś
zamieszkuje 652 mieszkańców, z czego 301 mężczyzn i 351 kobiet.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

641

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
ni
kobiety 0 - 14
ni
15 - 59

296

345

162

197

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

185

25,3

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

59,6

15,1

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś liczyła 641 stałych mieszkańców, z tego 25 % mieszkańców w wieku
przed produktywnym, 59,6 w wieku produktywnym, a 15,1% w wieku po produktywnym

Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

641

296

345

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

53,8

razem

mężczy
źni

249

134

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

115

38,8

W 2010 roku liczba aktywnych ekonomicznie mieszkańców wynosiła 249, co daje 38,8% z
ogólnej liczby mieszkańców.
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Wieś: Nižná Pisaná
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Nižná Písaná:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

168

176

204

225

207

198

112

98

93

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od 1969 roku aż do 1930 roku demograficzny rozwój
mieszkańców wsi miał tendencję rosnącą. W latach 1948 i 1970 liczba mieszkańców
nieco spadła. W 1991 roku został zarejestrowany wyraźny spadek liczby mieszkańców a
od 2001 roku do roku 2010 zauważalna jest zmniejszająca się liczba mieszkańców. W
chwili obecnej we wsi żyje 94 mieszkańców, z tego 45 to mężczyźni a 49 to kobiety.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

93

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
ni
kobiety 0 - 14
ni
15 - 59

50

43

9

31

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

21

9,6

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

56,0

34,4

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś miała 93 stałych mieszkańców, z tego 9,6% mieszkańców w wieku
przedprodukcyjnym, 56% w wieku produkcyjnym a 34,4% w wieku po produktywnym

Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

93

50

43

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

46,2

razem

mężczy
źni

44

23

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

21

47,3

W 2010 roku liczba ekonomicznie aktywnych mieszkańców wynosiła 44, co daje 47,3% z
ogólnej liczby stałych mieszkańców.
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Wieś: Svidnička
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Svidnička:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

193

220

228

276

268

258

150

134

124

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, od roku 1869 do roku 1930 rozwój demograficzny
mieszkańców miał tendencje rosnąca. W latach 1948 do 1970 liczba mieszkańców wsi
nieznacznie spadła. W 1991 roku został zarejestrowany wyraźny wzrost liczby
mieszkańców a od roku 2001 do roku 2010 został zarejestrowany spadek liczby
mieszkańców.
W chwili obecnej we wsi mieszka 145 mieszkańców, z tego 73 mężczyzn i 72 kobiety.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

124

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
kobiety 0 - 14
ni
ni
15 - 59

58

66

20

33

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

25

16,1

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

46,8

37,1

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś posiadała 124 stałych mieszkańców, z tego 16,1 % mieszkańców w
wieku przed produktywnym, 46,8% w wieku produktywnym a 37,1% w wieku po
produktywnym
Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

124

58

66

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

53,2

razem

mężczy
źni

47

28

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

19

37,9

W 2010 roku liczba ekonomicznie aktywnych mieszkańców wynosiła 47, co daje 37,9% z
ogólnej liczby mieszkańców.
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Wieś: Vápeník
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Vápeník:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

71

128

147

166

152

163

87

52

40

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

Od początku śledzonego okresu, od roku 1969 do roku 1930 demograficzny rozwój
mieszkańców wsi posiadał tendencję rosnącą, W roku 1948 liczba mieszkańców
nieznacznie spadła. W roku 1970 został zarejestrowany wzrost liczby mieszkańców. W
1991 roku liczba mieszkańców wyraźnie spadła. Od tego okresu do 2010 roku
demograficzny rozwój mieszkańców posiada tendencję spadkową, W chwili obecnej we
wsi mieszka 42 mieszkańców, z czego 26 mężczyzn i 16 kobiet.

Stali mieszkańcy według wieku:
razem

40

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
kobiety 0 - 14
ni
ni
15 - 59

21

19

3

9

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

5

7,5

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

35,0

57,5

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś posiadała 40 stałych mieszkańców, z czego 7,5% w wieku przed
produktywnym, 35% w wieku produktywnym, a 57,5% w wieku po produktywnym
Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

40

21

19

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

47,5

razem

mężczy
źni

22

12

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

10

55,0

W 2010 roku liczba ekonomicznie aktywnych mieszkańców wynosiła 22, co daje 55% z
ogólniej liczny mieszkańców.
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Wieś: Vyšná Pisaná
Retrospektywny rozwój ilości mieszkańców do 2010 roku we wsi Vyšná Písaná:
rok
Ilość
mieszkańców

1869

1890

1910

1930

1948

1970

1991

2001

2010

397

126

140

166

130

138

70

80

80

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki Słowacji
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Od początku śledzonego okresu, w roku 1869, gdy liczba mieszkańców osiągnęła swoją
maksymalna liczbę za dany okres, rozwój demograficzny mieszkańców miał tendencję
spadkową. Już w roku 1890 liczba mieszkańców wyraźnie spadła. W 1910 roku został
zarejestrowany nieznaczny wzrost liczby mieszkańców aż do roku 1930. W 1948 roku
liczba mieszkańców nieznacznie spadła. W roku 1991 został zarejestrowany dalszy
wyraźny spadek liczby mieszkańców. Od tego okresu do 2010 roku demograficzny rozwój
mieszkańców jest stały. W chwili obecnej we wsi żyje 74 mieszkańców, z tego 32
mężczyzn i 42 kobiety.
Stali mieszkańcy według wieku:
razem

80

Stali mieszkańcy
w wieku
mężczyź
mężczyź
ni
kobiety 0 - 14
ni
15 - 59

36

44

10

23

Podział stałych mieszkańców
%
kobiety
15 - 54

Przed wiekiem
produktywny
m

17

12,5

w wieku
produktywnym

Po wieku produktywnym

50,0

37,5

Źródło: Urząd Statystyczny Republiki
Słowacji

W 2010 roku wieś zamieszkiwało 80 stałych mieszkańców, z tego 12,5% mieszkańców w
wieku przed produktywnym, 50% w wieku produktywnym a 37,5% w wieku po
produktywnym
Stali mieszkańcy według aktywności ekonomicznej:
Stali mieszkańcy
Razem

Mężczy
źni

Kobiet
y

80

36

44

Mieszkańcy czynni ekonomicznie
Ilość kobiet stałych
mieszkańców %

55,0

razem

mężczy
źni

34

21

Ilość czynnych
ekonomicznie
kobiety mieszkańców %

13

42,5

W 2010 roku liczba mieszkańców aktywnych ekonomicznie wynosiła 34, co daje 42,5% z
ogólniej liczby mieszkańców.
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4. Społeczna infrastruktura, infrastruktura kulturalna, sportowa i socjalna
we wsiach mikroregionu

Wieś: Dobroslava
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie ma przedszkola ani szkoły podstawowej. W obecnym czasie we wsi
mieszka tylko jedno dziecko, które uczęszcza do przedszkola w Świdniku. Przy tak małej
liczbie mieszkańców i dzieci, wieś nie planuje zawiązania podobnych instytucji.
Kultura i oświata
Wieś nie posiada swojego domu kultury. W budynku sołectwa znajduje się świetlica o
powierzchni około 60 m2 mieszcząca około 56 miejsc. Wieś nie posiada klubu emerytów.
Na terenie wsi znajduje się kościół greko-katolicki pod wezwaniem św. Paraskewy z około
32 miejscami, jest to kościół drewniany, narodowa pamiątka kulturalna oraz nowo
wybudowany kościół prawosławny z około 40 miejscami.
Wychowanie fizyczne i sport
Wieś nie posiada żadnych obiektów sportowych.
Służba zdrowia
We wsi nie ma żadnego obiektu służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Sklepy
Na terenie wsi nie znajduje się żaden sklep spożywczy.
Wyżywienie
We wsi nie działa żaden obiekt wyżywienia publicznego ani restauracja.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją Usługi pogrzebowe w tej
miejscowości świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 1000 m2. We wsi
znajduje się także drugi – nie używany cmentarz o powierzchni 2000 m2. Wieś nie
posiada wybudowanego domu pogrzebowego. Usługi te świadczone są przez wieś
Kapišová.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
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Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś nie posiada remizy strażackiej, ochronę przeciwpożarową zabezpiecza Straż
Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Dlhoňa
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie znajduje się ani przedszkole, ani szkoła podstawowa. Powszechny
obowiązek szkolnictwa zabezpieczany jest przez szkołę we wsi Kružlová.
Kultura i oświata
Wieś nie posada swojego domu kultury. W budynku urzędu sołectwa mieści się świetlica o
powierzchni około 50 m2 z liczbą około 70 miejsc.
Miejscowość nie posiada zorganizowanego klubu emerytów. W budynku urzędu sołectwa
znajduje się biblioteka. Wieś prowadzi swoją kronikę. Na terenie wsi znajduje się kościół
prawosławny z liczbą około 50 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
Wieś ma jedno boisko do gry w piłkę nożną. Oprócz boiska, wieś nie posiada innych
warunków sprzyjających uprawianiu sportu.
Służba zdrowia
We wsi nie działa żaden obiekt służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Sklepy
Na terenie wsi nie znajduje się żaden sklep spożywczy.
Wyżywienie
We wsi nie znajduje się żaden obiekt wyżywienia publicznego ani restauracja.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie działają żadne podmioty zajmujące się produkcją. Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 1000 m2. Wieś nie posiada
wybudowanego domu pogrzebowego.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
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Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś nie posiada remizy strażackiej, ochronę przeciwpożarową zabezpiecza Straż
Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Havranec
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie działa ani przedszkole, ani szkoła podstawowa. W chwili obecnej we
wsi nie ma dzieci, które byłyby objęte obowiązkiem szkolnym, nie ma również dzieci w
wieku przedszkolnym.
Kultura i oświata
Wieś nie posada swojego domu kultury. W budynku urzędu sołectwa mieści się świetlica o
powierzchni około 90 m2 z liczbą około 50 miejsc.
Wieś nie posiada zorganizowanego klubu emerytów. W budynku urzędu sołectwa
znajduje się biblioteka. Wieś prowadzi swoją kronikę. Na terenie wsi znajduje się kościół
grekokatolicki z liczbą około 30 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
Wieś nie posiada żadnych obiektów i warunków sprzyjających uprawianiu sportów.
Służba zdrowia
We wsi nie ma żadnego obiektu służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Sklepy
Sieć sklepów jest uwarunkowana dostępnością tego typu obiektów w mieście Świdnik.
Na terenie wsi nie działa żaden sklep spożywczy.
Wyżywienie
We wsi nie znajduje się żaden obiekt wyżywienia publicznego ani restauracja.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 2200 m2. We wsi znajduje się
także stary powojenny cmentarz. Wieś nie posiada wybudowanego domu pogrzebowego.
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Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś nie posiada remizy strażackiej, ochronę przeciwpożarową zabezpiecza Straż
Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Kapišová
Szkolnictwo
Na terenie wsi znajduje się przedszkole. W chwili obecnej zapisanych jest do tej placówki
12 dzieci w wieku przedszkolnym. We wsi nie ma szkoły podstawowej. Powszechny
obowiązek szkolnictwa zabezpieczany jest przez szkoły we wsi Kružlová i mieście
Świdnik.
Kultura i oświata
Wieś posiada wybudowany dom kultury. W budynku mieści się świetlica o powierzchni
około 160 m2 z liczbą miejsc około 130, a także wiejska biblioteka. We wsi znajduje się
także wiejska sieć internetowa. Wieś nie posiada zorganizowanego klubu emeryta. Wieś
prowadzi swoją kronikę.
Na terenie wsi znajduje się kościół grekokatolicki pod wezwaniem Narodzenia Marii
Panny z liczbą około 100 miejsc. Kościół wpisany jest na listę narodowych pamiątek
kulturalnych Przy remizie strażackiej znajduje się kapliczka Marii Panny, która została
przywieziona z Polski w 1903 roku.
Wychowanie fizyczne i sport
Przy wjeździe do wsi znajduje się boisko do gry w piłkę nożną. Nieopodal przedszkola
znajduje się plac zabaw. Na terenie remizy strażackiej znajduje się boisko do gry w
siatkówkę. W pomieszczeniach urzędu sołectwa zorganizowana jest siłownia.
Służba zdrowia
We wsi nie znajduje się żaden obiekt służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką. Na chwilę
obecną we wsi nie ma zainteresowania usługami opieki społecznej.
Sklepy
Na terenie wsi znajdują się dwa prywatne sklepy spożywczo-przemysłowe.
Jeden sklep o powierzchni około 35 m2 i drugi o powierzchni około 48 m2.
Żaden inny sklep we wsi się nie działa.
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Wyżywienie
We wsi nie znajduje się żaden obiekt wyżywienia publicznego.
We wsi znajduje się jeden bar o powierzchni około 30 m2, który nie oferuje usług
wyżywieniowych.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi znajdują się dwie wypożyczalnie sukien ślubnych, jeden sklep części zamiennych
do samochodów osobowych i sklep oferujący sprzedaż i serwis maszyn techniki
ogrodniczej.
Usługi pogrzebowe we wsi świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około
1000 m2. We wsi znajduje się także drugi nieużywany cmentarz o powierzchni około 2 000
m2. W 2006 roku oddany został do użytku dom pogrzebowy.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi Kapišováw w chwili obecnej funkcjonują dwie spółki z. o. o. Firma Drevokap sp. z
o.o., która zajmuje się przetwórstwem drewna i Agro-eko služby, sp. z o.o. - produkcja
rolnicza. We wsi znajdują się dwa warsztaty samochodowe i jeden zakład zajmujący się
kowalstwem artystycznym.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi funkcjonuje
poczta. Komisariat policji znajduje się w powiatowym mieście Świdnik. Wieś posiada
remizę strażacką, która została wyremontowana.

Wieś: Kružlová
Szkolnictwo
Na terenie wsi znajduje się szkoła podstawowa z klasami od 1 do 9, do której uczęszcza
w obecnym roku szkolnym 91 uczniów. W obiekcie szkoły znajduje się przedszkole z
kuchnią i stołówką, która zapewnia wyżywienie dla dzieci ze szkoły podstawowej.
Do przedszkola uczęszcza w chwili obecnej 38 dzieci.
Innych rodzajów obiektów edukacyjnych na terenie wsi nie ma. Uczniowie szkół średnich
uczęszczają do szkół w mieście powiatowym, ewentualnie w innych miastach
województwa.
Kultura i oświata
Wieś posiada dom kultury o powierzchni około 300 m2, z liczbą około 250 miejsc, który
znajduje się w jednym budynku z urzędem sołectwa. W pomieszczeniach domu kultury
mieści się biblioteka, wojenna sala pamięci, dom kultury, sala konferencyjna, lokal
wyborczy i scena.
Na terenie wsi znajduje się kościół prawosławny pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i
Pawła z liczbą około 80 miejsc, a także kancelaria parafialna dla wsi Kružlová, Dobroslava
i Nižná Písaná. Wieś prowadzi swoją kronikę oraz wydaje biuletyn pt. "Kružlovčan".
Wychowanie fizyczne i sport
Przy szkole podstawowej mieści się boisko do gry w piłkę nożną, wielofunkcyjne boisko
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sportowe, małe boisko do gry w piłkę nożną i ścianka wspinaczkowa. Przy przedszkolu
znajduje się plac zabaw. Przy szkole podstawowej zlokalizowana jest sala gimnastyczna,
która używana jest przez uczniów szkoły podstawowej i przedszkola. W pomieszczeniach
urzędu sołectwa zorganizowane jest centrum fitness. We wsi istnieje klub piłkarski TJ
Družstevník Kružlová.
Służba zdrowia
We wsi nie znajduje się żaden obiekt służby zdrowia. Opieka medyczna dla mieszkańców
wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi nie ma apteki. Najbliższa apteka
znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Emeryci spotykają się w trakcie wydarzeń kulturalnych i społecznych organizowanych we
wsi.
Sklepy
Sieć sklepów jest uwarunkowana dostępnością tego typu obiektów w mieście Świdnik.
Na terenie wsi znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy, o powierzchni około 48
mm2 . Żadnego innego obiektu o funkcjach sklepu nie ma.
Wyżywienie
Na terenie wsi znajduje się pensjonat Hradčany, z liczbą około 80 krzeseł, który w chwili
obecnej znajduje się w remoncie.
We wsi mieści się jeden bar o powierzchni około 30 m2, który nie oferuje usług
związanych z wyżywieniem.
Zakwaterowanie
Na terenie wsi działają podmioty oferujące usługi kwaterunkowe w Pensjonacie w Dolinie,
który mieści się w prywatnym domu. Oferuje zakwaterowanie dla około 15 osób. Znajduje
się także pensjonat Hradčany, który w chwili obecnej jest w remoncie. Oferuje on
zakwaterowanie w trzech pokojach dla około 16 osób.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 5400 m2, którego w chwili
obecnej powierzchnia jest niewystarczająca; jest potrzeba powiększania cmentarza. We
wsi jest wybudowany dom pogrzebowy. We wsi znajduje się także stary cmentarz wojenny
z czasów I Wojny Światowej.
Usługi produkcyjne i naprawcze
Na terenie wsi usługi o charakterze produkcyjnym oferuje firma tartak - Berežný,
produkcja drewna o powierzchni około 150 m2 i warsztat samochodowy. Innych usług
produkcyjnych i naprawczych na terenie wsi brak.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi działa urząd sołectwa. W urzędzie sołectwa mieści
się sala ślubów, Urząd Stanu Cywilnego i poczta. Komisariat policji znajduje się w
powiatowym mieście Świdnik. W urzędzie sołectwa zatrudnionych jest 2 urzędników,
podobnie na poczcie.
Wieś posiada remizę strażacką i Ochotniczą Straż Pożarną.
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Wieś: Nižná Pisaná
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie ma ani przedszkola ani szkoły podstawowej. Powszechny obowiązek
szkolnictwa zabezpieczany jest przez szkołę w w mieście Świdnik.
Uczniowie szkół średnich uczęszczają do szkół w mieście powiatowym, ewentualnie w
innych miastach województwa.
Kultura i oświata
Wieś nie posiada swojego domu kultury. W budynku urzędu sołectwa znajduje się
świetlica, budynek urzędu powstał w wyniku przebudowy budynku byłej szkoły. Świetlica
ma powierzchnię około 150 m2, z liczbą około 110 miejsc. Wieś nie posiada
zorganizowanego klubu emerytów.
Na terenie wsi znajduje się prawosławny kościół pod wezwaniem Michała Archanioła z
liczbą około 100 miejsc i kościół grekokatolicki z liczbą około 100 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
Przy budynku urzędu sołectwa mieści się boisko do gry w siatkówkę. Innych obiektów
sportowych we wsi nie ma.
Służba zdrowia
We wsi nie ma obiektów służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką. W chwili
obecnej nie ma zainteresowania usługami opieki społecznej.
Sklepy
Na terenie wsi znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni około 40
m2. Żaden inny sklep we wsi nie działa. Sieć sklepów jest uwarunkowana dostępnością
tego typu obiektów w mieście Świdnik.
Wyżywienie
We wsi nie ma żadnego obiektu wyżywienia publicznego ani restauracji.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych. Wieś planuje w przyszłości zorganizować w
budynku urzędu sołectwa pensjonat.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 2000 m2. We wsi znajduje się
także nieużywany stary cmentarz o powierzchni około 2000 m2. Wieś posiada
wybudowany dom pogrzebowy, który powstał w wyniku przebudowy pierwotnego budynku
urzędu gminy.
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Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi działa urząd sołectwa, który powstał w wyniku
przebudowy budynku byłej szkoły. Wieś nie posiada sali ślubów, Urząd Stanu Cywilnego
znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma poczty, znajduje się ona we wsi
Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym mieście Świdnik. Wieś posiada
remizę strażacką, której stan jest niezadowalający. Ochronę przeciwpożarową
zabezpiecza Straż Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Svidnička
Szkolnictwo
Na terenie wsi znajduje się budynek byłej szkoły. W chwili obecnej we wsi nie działa
przedszkole ani szkoła podstawowa. Powszechny obowiązek szkolnictwa zabezpieczany
jest przez szkołę w mieście Świdnik. Uczniowie szkół średnich uczęszczają do szkół w
mieście powiatowym, ewentualnie w innych miastach województwa.
Kultura i oświata
Wieś nie podsiada swojego domu kultury. W budynku urzędu sołectwa znajduje się
świetlica o powierzchni około 80 m2 z liczbą około 70 miejsc, w budynku mieści się także
biblioteka. Wieś nie posiada zorganizowanego klubu emerytów. We wsi prowadzona jest
kronika.
Na terenie wsi znajduje się kościół grekokatolicki pod wezwaniem św. Michała z liczbą
około 100 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
W centralnej części wsi znajduje się wielofunkcyjne boisko o powierzchni około 300 m2 z
asfaltową nawierzchnią. We wsi nie ma innych obiektów sportowych.
Służba zdrowia
We wsi nie ma żadnego obiektu służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Sklepy
Na terenie wsi znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni około 42
m2. We wsi nie ma innych sklepów. Sieć sklepów jest uwarunkowana dostępnością tego
typu obiektów w mieście Świdnik.
Wyżywienie
We wsi znajduje się jeden bar o powierzchni około 90 m2, który nie ma w swojej ofercie
usług wyżywieniowych.
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Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją. Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 600 m2. We wsi wybudowany
jest dom pogrzebowy.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś nie posiada remizy strażackiej, ochronę przeciwpożarową zabezpiecza Straż
Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Vápeník
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie działa ani przedszkole, ani szkoła podstawowa. Powszechny
obowiązek szkolnictwa zabezpieczany jest przez szkołę we wsi Kružlová.
Kultura i oświata
Wieś nie posiada swojego domu kultury. W budynku urzędu sołectwa znajduje się
świetlica o powierzchni około 200 m2 z liczbą około 250 miejsc. Wieś nie posiada
zorganizowanego klubu emerytów. Na terenie wsi znajduje się kościół grekokatolicki z
liczbą około 80 miejsc, a także kościół prawosławny z liczbą około 80 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
We wsi nie ma obiektów sportowych.
Służba zdrowia
We wsi nie ma żadnego obiektu służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
Sklepy
Na terenie wsi nie działa żaden sklep spożywczy. Sieć sklepów jest uwarunkowana
dostępnością tego typu obiektów w mieście Świdnik.
Wyżywienie
We wsi nie znajduje się żaden obiekt wyżywienia publicznego ani restauracja.

33

Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją. Usługi pogrzebowe we wsi
świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około 600 m2. Wieś posiada
wybudowany dom pogrzebowy.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi działa urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji mieści się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś nie posiada remizy strażackiej, ochronę przeciwpożarową zabezpiecza Straż
Pożarna w mieście Świdnik.

Wieś: Vyšná Pisaná
Szkolnictwo
Na terenie wsi nie działa ani przedszkole, ani szkoła podstawowa. Powszechny
obowiązek szkolnictwa zabezpieczany jest przez szkołę we wsi Kružlová. Uczniowie szkół
średnich uczęszczają do szkół w mieście powiatowym, ewentualnie w innych miastach
województwa.
Kultura i oświata
Wieś posiada swój dom kultury. Mieści się w budynku urzędu sołectwa na powierzchni
około 110 m2 z liczbą około 120 miejsc. Wieś posiada bibliotekę i prowadzi kronikę. Na
temat miejscowości została wydana publikacja "Vyšná Písaná v premenách doby". Wieś
prowadzi działania w zakresie współpracy transgranicznej. Wsią partnerską dla
miejscowości
Vyšná Písaná jest w Polsce wieś Olcowiec. Wieś nie posiada
zorganizowanego klubu emeryta.
Na terenie wsi znajduje się kościół grekokatolicki pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej
Marii Panny z liczbą około 50 miejsc.
Wychowanie fizyczne i sport
W centrum wsi przygotowany jest trawiasty teren, który służy do organizacji wydarzeń
sportowych. Innych obiektów sportowych we wsi nie ma.
Służba zdrowia
We wsi nie działa żaden obiekt służby zdrowia.
Opieka medyczna dla mieszkańców wsi znajduje się w mieście Świdnik. Na terenie wsi
nie ma apteki. Najbliższa apteka znajduje się w Świdniku. W tym mieście zlokalizowane
jest także Pogotowie Ratunkowe.
Opieka społeczna
Wieś nie posiada klubu emerytów i nie zabezpiecza usług związanych z opieką.
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Sklepy
Sieć sklepów jest uwarunkowana dostępnością tego typu obiektów w mieście Świdnik.
Na terenie wsi znajduje się jeden sklep spożywczo-przemysłowy o powierzchni około 30
m2, który otwarty jest trzy razy w tygodniu. Żadnego innego sklepu we wsi nie ma.
Wyżywienie
We wsi nie mieści się żaden obiekt wyżywienia publicznego ani restauracja.
Zakwaterowanie
We wsi nie ma obiektów kwaterunkowych.
Usługi nie związane z produkcją
We wsi nie ma żadnych podmiotów zajmujących się produkcją.
Usługi pogrzebowe we wsi świadczone są na jednym cmentarzu o powierzchni około
8200 m2. Wieś posiada wybudowany dom pogrzebowy.
Usługi produkcyjne i naprawcze
We wsi nie ma żadnych podmiotów świadczących usługi naprawcze i produkcyjne.
Władza publiczna
W celach sprawowania władzy we wsi znajduje się urząd sołectwa. Wieś nie posiada sali
ślubów, Urząd Stanu Cywilnego znajduje się we wsi Kružlova. Na terenie wsi nie ma
poczty, znajduje się ona we wsi Kapišová. Komisariat policji znajduje się w powiatowym
mieście Świdnik.
Wieś posiada remizę strażacką znajdującą się w budynku urzędu sołectwa.
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5. Transport i infrastruktura techniczna w mikroregionie
Region leży w najmniej rozwiniętym przemysłowo obszarze północno-wschodniej
Słowacji, oddalonym od centr przemysłowych. Brakuje tu transportu kolejowego, a także
dobrej jakości dróg. Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w mieście Bardejov.
W mieście powiatowym Świdnik wybudowany jest pas startowy regionalnego lotniska dla
nieregularnego transportu towarowego i osobowego, sportów lotniczych i lotów
krajoznawczych.
Region połączony jest drogami z innymi rejonami za pośrednictwem drogi III/055621,
która jest częścią drogi krajowej nr I/73 Świdnik – Przełęcz Dukielska, tworzącą
podstawową sieć dróg na Słowacji.
Największą grupą dróg w regionie to drogi III kategorii, które są w wysokim stopniu
zaniedbane na wielu odcinkach prowadzących do poszczególnych wsi, przy czym ich stan
nie tylko zagraża bezpieczeństwu na drodze, ale przede wszystkim utrudnia
przemieszczanie się mieszkańców.
Zła sytuacja w zakresie dróg i transportu stanowi bardzo znaczącą barierę w rozwoju tego
regionu, a także w rozwoju turystyki w tym regionie. W wielu przypadkach zależy on od
bezproblemowego, bezpiecznego i przyjemnego przemieszczania się do poszczególnych
miejsc atrakcyjnych turystycznie.
We wsiach mikroregionu nie ma utwardzonych chodników dla pieszych. Drogi lokalne są
w dość dobrym stanie. We wsiach Kapišová, Vyšná Písaná część dróg miejscowych
została wyremontowana. Wieś Kružlová w 2012 roku planuje rozpocząć remont dróg
miejscowych.
Nierozwiązanym problemem jest komunikacja autobusowa. Za względu na małe wsie z
mieszkańcami w podeszłym wieku i z wysokim procentem bezrobocia nie jest możliwe
zapewnienie ekonomicznej efektywności komunikacji publicznej.
Frekwencja połączeń autobusowych we wsiach leżących poza głównymi ciągami
komunikacyjnymi jest niska, a w odległych wsiach z niską liczbą mieszkańców
komunikacja autobusowa jest ograniczona. Głównie w niedzielę i w sobotę wsie te
pozostają bez połączeń autobusowych.

Infrastruktura techniczna
Infrastruktura techniczna w regionie jest bardzo mało rozwinięta. Większość wsi
mikroregionu nie jest podłączona do gazociągu. Centralne zaopatrzenie w wodę pitną nie
jest do końca wybudowane, mieszkańcy wykorzystują w celach pozyskiwania wody pitnej
lokalne studnie. System odprowadzania ścieków we wsiach jest niezadowalający.
Wyprodukowane ścieki w regionie odprowadzane są do szamb, które przez swój zły stan
techniczny powodują przedostawanie się ścieków do wód podziemnych przez co
zanieczyszczany jest strumień. Wsie nie posiadają wybudowanej kanalizacji ani centralnej
oczyszczalni ścieków.
We wsiach nie ma żadnego źródła wytwarzania energii elektrycznej. Dostarczanie i
rozdzielanie energii jest zabezpieczone przez Energetykę Wschodniosłowacką SA. W
większości wsi w mikroregionie zapewnione jest oświetlenie dróg i miejscowości.
Na terenie regionu istnieje sieć telefonii stacjonarnej spółki Slovak Telecom SA. Pokrycie
sygnałem GSM zapewnione przez Telecom SA, Orange SA i O2 SA jest częściowe,
przeważnie ograniczone.
Tereny wsi pokryte są sygnałem telewizyjnym. Do sieci telewizji kablowej podłączona jest
jedynie wieś Kružlová. Sytuacja połączenia z internetem w ostatnim czasie zaczęła się
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poprawiać, stale przybywa miejscowości, w których internet jest dostępny dla
mieszkańców, ale nie w ilości wystarczającej. Połączenie internetowe oferowane jest
przez spółkę Slovak Telecom SA.
Przegląd wsi mikroregionu pod kątem istniejącej infrastruktury technicznej:
Wieś

Dobroslava
Dlhoňa
Havranec
Kapišová
Kružlová
Nižná Písaná
Svidnička
Vápeník
Vyšná Písaná

gazociąg

wodociągi

kanalizacja

Oczyszczalnia
ścieków

tak

nie

nie

nie

nie

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

tak

nie

nie

tak

tak

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

tak

w budowie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

nie

Źródło: Urząd Sołectwa wsi mikroregionu

We wsiach mikroregionu wprowadzono selektywną zbiórkę odpadów. Odpady
komunalne z gospodarstw domowych gromadzi się w 110 l kontenerach zbiorczych, w
które są zaopatrzone gospodarstwa domowe i miejsca produkujące odpady. Zbiórkę i
wywóz odpadów komunalnych zabezpieczają służby komunalne miasta Świdnik i firma
FÚRA sp. z o.o. Koszyce raz w miesiącu.
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6. Charakterystyka ekonomiczna mikroregionu
Rolnictwo
Rolnictwo przeszło w ostatnich latach bardzo wymagające i skomplikowane procesy
transformacji i prywatyzacji, których celem było przede wszystkim uregulowanie
prawnomajątkowych stosunków i stopniowe przejście rolnictwa na ekonomię rynkową.
Transformacja rolnictwa przejawiła się rozpadem wielkich państwowych gospodarstw
rolnych. Miało to wpływ na spadek produkcji zwierzęcej i roślinnej. Ożywienie rolnictwa
znacznie by pomogło w zwiększeniu zatrudnienia zwłaszcza na obszarach wiejskich.
Jednak spółdzielnie rolnicze nie liczą się w przyszłości z podstawowymi i strukturalnymi
zmianami. Prywatne przedsiębiorstwa w tej dziedzinie przemysłu rozwijają się wolnym
tempie. Prywatni rolnicy zajmują się produkcją zwierzęcą i roślinną tylko częściowo. Jeśli
chodzi o zainteresowanie rolnictwem jako głównym źródłem utrzymania, jest ono
znikome. Spadek produkcji rolniczej negatywnie wpłynął także na wykorzystywanie
zasobów przerobowych. Problemy osad wiejskich w ostatnim okresie nie były w centrum
zainteresowania społeczeństwa a poświęcana uwaga tym problemom była minimalna. W
wielu wsiach wynikła zła sytuacja socjalna i ekonomiczna w wyniku kryzysu
ekonomicznego i osłabienia przedsiębiorstw, a także w wyniku zmniejszania produkcji
rolniczej, które w wielu wsiach niosło za sobą brak możliwości zatrudnienia.
W mikroregionie działają prywatni rolnicy, PD Dlhoňa, spółka Agro-eko služby, sp. z o.o.,
Gospodarstwo Rolne Kružlová.
Produkcja roślinna zorientowana jest głównie na uprawę zbóż, pasz i roślin technicznych.
Produkcja zwierzęca koncentruje się głównie na hodowli bydła i owiec.
Leśnictwo
Głównym celem leśnictwa jest planowe i zrównoważone gospodarowanie zasobami
leśnymi. Na terenie mikroregionu zewidencjonowane są lasy złożone przeważnie z drzew
liściastych z niewielką liczbą lasów iglastych. W lasach występuje typowa flora karpacka,
gdzie na większości terenów rośnie buk i dąb. Inne drzewostany takie jak grab, sosna,
jawor występują w niewielkiej ilości. Wszystkie tereny leśne są wliczone do kategorii
gospodarstw leśnych, przeznaczonych do produkcji wysokiej jakości drewna, z
jednoczesnym zabezpieczeniem innych funkcji lasów.
Zarządzanie gruntami leśnymi odbywa się na podstawie planu gospodarki leśnej.
Tereny leśne są własnością prywatnych właścicieli, które wynajmowane są dla Lasów
Państwowych Republiki Słowackiej, kołom łowieckim i przedsiębiorstwom leśnym. W
lasach w dużej ilości występuje zwierzyna wysoka(jelenie, sarny) oraz zwierzyna dzika. W
mikroregionie popularne jest myślistwo. Na terenie mikroregionu działają koła łowieckie:
Javir, Jaličňák.

Przemysł i budownictwo.
Przemysł we wsiach mikroregionu nie ma ani tradycji ani głębokich korzeni. We wsiach
nie ma ani nie było zakładów przemysłowych. Mieszkańcy, wykształceni w zawodach
technicznych dojeżdżali do pracy, do zakładów przemysłowych mieszczących się w
pobliskich większych miastach. Dominująca rolę pełnią drobne przedsiębiorstwa
ukierunkowane na pracę z drewnem.
W chwili obecnej w tej dziedzinie działa firma Drevokap sp. z o.o., która zajmuje się
przetwórstwem drewna, tartak - Berežný,
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7. Środowisko naturalne
7.1. Geologiczna budowa obszaru
Z punktu widzenia głównych jednostek strukturowych cały przedmiotowy region znajduje
się na zewnętrznym fliszu. Duże warstwy iłowców i piaskowców, które osadzały się w
paleogenie (starszy trzeciorzęd) ukształtowały specyficzny charakter obecnego
krajobrazu. Z punktu widzenia litologicznego skład i właściwość stratygraficzne można
rozdzielić na więcej warstw i jednostek, wśród nich najważniejsze są jednak dwa:
a. Smilnianskie okno tektoniczne
Najciekawsze są jednostki szczególnej struktury, tzw. smilnianskie okno tektoniczne, od
wsi Smilno. Okna tektoniczne powstają w wyniku procesów erozji, gdzie następuje
rozcięcie płaszczowiny i następuje odsłonięcie utworów geologicznych stanowiących jej
podłoże. W smilnianskim oknie tektonicznym za najstarsze uważa się "subsmilniańskie"
formy menilitowe. Menilit to ciemne nieprzezroczyste konkrecje opalu, które można
znaleźć w osadach fliszu w Karpatach. Wychodzi na powierzchnię w najgłębszych
rozcięciach górnego biegu Ondavy na południe od Mikulášovej, a także przy Dubovej, już
obok terenów mikroregionu. Era warstwy to średni eocen.
Własne menilitowe warstwy ery eocenu – oligocen, znajdują się na, całym wydłużonym
terenie, biegnącym wzdłuż biegu Ondawy. Dlatego w w żwirach tej rzeki w jej górnym
biegu dominujące są właśnie menility. Wyższe partie smilnianskiego okna zbudowane są
z brekcji, a wyżej z piaskowca "kliva sandstones“. Tworzy on dalej grzbiety, których
najwyższe partie są zbudowane z formacji krośnieńskiej, w której umiejscowione są także
wapienie.
b. Flisz magurski
Flisz magurski. Jego nazwa wywodzi się od nazwy kilku szczytów z nazwą Magura (np.
Stebnicka Magura 800 m.n.p.m) charakteryzuje się tym, że leży na północ od pienińskiego
pasa skałkowego, jest mocno pofałdowany i ma budowę płaszczowiny. Szczegółowo
można podzielić go na jednostki: raczianską i bystrzycką.
Czwartorzęd
Na terenie mikroregionu najczęstsze czwartorzędowe osady pochodzą głównie z
napływowych żwirowo-piaskowych depozytów niektórych rzek i potoków.
Potok Kapišovka w dolnej części swojego biegu posiada wyraźne żwirowo-piaskowe
depozyty, składające się w większości z 2-5 m. pokładów żwirów, iłowców, piaskowców i
menilitów.
W odniesieniu do potencjalnych obszarów zanieczyszczenia, ważne są również osady
stokowe. Ze względu na niską wartość geomorfologiczną, są w znacznej mierze odkryte i
zagęszczone u podnóża kompleksów górskich, na granicy z niwami, gdzie tworzą także
osady proluwialne. Mają charakter luźny, słabo przepuszczalny ze względu na duże
występowanie składników ilastych.
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7.2. Warunki geomorfologiczne
Włączenie do jednostek geomorfologicznych
Terytorium należy do jednostki geomorfologicznej sub prowincji Zewnętrzne Karpaty
Wschodnie, w obszarze Beskidu Niskiego i geomorfologicznej całości Wyżyny
Ondawskiej i Laboreckiej.
Formy reliefu
Formy reliefu występujące na opisywanym terenie można podzielić na następujące grupy:
formy powstałe w wyniku erozji bocznej, powierzchnie wyrównane, formy reliefu
fluwiokrasowego, formy reliefu krasowego i fluwialnego.
Większą część terenu tworzy płaszczowina magurska, tylko wschodnie granice terenu
utworzone są z dukielskich fałd fliszu zewnętrznego. Teren jest dość nieregularnie
zmienny, znajdują się tam różne rodzaje piaskowca z elementami łupka ilastego, iłowców i
margieli. Rzadko występują zlepieńce i krzemienie. W budowie płaszczowiny magurskiej
występują antykliny i synkliny, które są przełamane przesmykami, ewentualnie złomami
skalnymi i tworzą antyklinoria, ew. synklinoria (B. LEŠKO-O. SAMUEL 1968). Opisane
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struktury przeważnie mają kierunek Płn.-Zach. - Płd.-Wsch.
Beskidy znajdują się na terenie pogranicznego grzbietu, na którym odgrywa się bój o
koryto rzeki między Wisłą a Cisą. W tej części zbudowane są z wąskiego progu
zewnętrznego fliszu, z przylegającymi synklinami, w których powstała bruzda hosťovico –
haburska i poľanska. Relief podobny jest do geologicznej struktury, w której grzbiety
odpowiadają antyklinoriom i depresji synklinarnej.
7.3. Warunki klimatyczne
Region jest bardzo niejednorodny jeśli chodzi o warunki klimatyczne. Tereny wsi leżą w
głębokich dolinach z klimatem o charakterze górskim, a także miejscowości posiadające
warunki partii grzbietów górskich. Na terenach nie ma stacji meteorologicznych. Za
miarodajne dane można uważać informacje pochodzące z pobliskich stacji pomiarów
opadów Nižný Komarnik i Świdnik (ew. kompleksowa stacja meteorologiczna Stropkov i
Bardejov)

Obszary klimatyczne
Ze względu na zaszeregowanie do obszarów klimatycznych (według Lapina i sp. - Atlas
Słowacji) podstawowa część terenu mikroregionu należy do obszaru średnio ciepłego (B),
okręgu M3 i M6 i obszaru zimnego (C), okręgu C1.
Okręg M3 jest średnio ciepły, średnio wilgotny, pagórkowaty do wyżynnego, ma więcej niż
50 dni letnich, temperatura w lipcu jest niższa niż 16 0C, Iz 0 do 60. Do tego okręgu należy
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tylko położona najbardziej na południe i najniższa część obszaru w rejonie wsi Kapišová.
Okręg M6 jest średnio ciepły, średnio wilgotny, wyżynny, temperatura w lipcu niższa niż
16 0C, Iz 60 do 120. DO tego okręgu należy zasadnicza część obszaru, głównie wszystkie
osady za wyjątkiem wsi Kapišová.
Okręg C1 jest średnio chłodny, średnia temperatura w lipcu wynosi 12 –160 C.
Do okręgu należą najwyższe części pogranicznego grzbietu.
Obszar ciepły charakteryzuje się ciepłym, średnio wilgotnym klimatem z chłodną zimą.
Średnia temperatura w najzimniejszym miesiącu w roku – w styczniu – to - 4 0 do - 5 0 C.
Najcieplejszymi miesiącami są lipiec i sierpień. W lipcu średnia temperatura waha się od
18 do 19 0 C. Średnia temperatura w roku waha się od 6 do 80 C. Temperatura ponad 25
0
C. występuje przez 50 do 100 dni w roku. Na przedmiotowym obszarze ani na terenach
zainteresowania nie znajdują się żadne stacje klimatyczne. Z tego powodu zilustrowane
pomiary klimatyczne pochodzą z pobliskiej stacji Stropkov.
Średnie miesięczne (roczne) temperatury powietrza ( 0C) w sezonie wegetacyjnym:
Stacja

I

II

III

IV

V

Stropkov

-3,8

-1,8

2,5

8,5

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

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok IV– IX

3,5

-1,3

7,9

14,6

Źródło: Słowacki Instytut Hydrometeorologii

Opady
Roczna suma opadów waha się od 650 do 700 mm. Najbardziej deszczowymi miesiącami
są miesiące letnie czerwiec, lipiec i miesiące jesienne październik i listopad. Opady w
zimie są porównywalne z latem i jesienią – średnio małe, najwięcej opadów występuje w
lutym. Pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 80 – 100 dni w roku. Podsumowując można
stwierdzić, że z punktu widzenia długotrwałej obserwacji dochodzi do bardzo
niekorzystnego obniżenia balansu sumy opadów. Średni ubytek opadów zarejestrowany
został w letnim jak i zimowym półroczu. Na przedmiotowym obszarze ani na terenach
zainteresowania nie znajdują się żadne stacje pomiarów opadów. Z tego powodu
zilustrowane pomiary ilości opadów pochodzą z pobliskiej stacji Stropkov.
Średnie miesięczne (roczne) opady i opady za letnie półrocze w mm:
Stacja

I

II

III

Stropkov

34 34 30

IV

V

45 66

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Rok

Letnie
półrocze

92

103

85

57

49

47

47

689

448

Źródło: Słowacki Instytut Hydrometeorologii

Wietrzność terenu
Na ograniczonym przedmiotowym
powietrza, przy czym prądy w
poszczególnych dolin. W przeciągu
na miesiące czerwiec, wrzesień i
przypada w miesiące zimowe.

terenie występują północne i południowe prądy
warstwie przyziemnej zależne są od orientacji
roku maksymalna ilość bezwietrznych dni przypada
październik, a minimalna ilość dni bezwietrznych

7.4. Wody
Wody powierzchniowe
Za osie hydrologiczne terenu uważa się 2 główne cieki: - potoki Svidničanka i Kapišovka.
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Całe terytorium mikroregionu należy do 2 dorzeczy – Topli i Ondawy. Dorzecza dwóch
potoków zaczynają się pod grzbietem przygranicznym (Svidničanka na południe od wsi
Havranec a Kapišovka na południe od Vyšnej Pisanej). Zbieg dwóch potoków ma miejsce
na południe od wsi Kapišová, który następnie przechodzi w rzekę Ladomirke (na południe
od terenów wsi Kapišová), bezpośredni dopływ rzeki Ondawy.
Wody podziemne
Na przedmiotowym terenie nie ma korzystnych warunków do wytwarzania podziemnych
zasobów wodnych. Z punktu widzenia hydrogeologicznego czwartorzędowe osady w
aluwium potoku Kapišovka.
Wody mineralne
Na terenie mikroregionu znajduje się kilka mniejszych wycieków wód mineralnych.
7.5. Warunki glebowe
W rejonie Kapišová występują przeważnie gleby brunatne, które zlokalizowane są na
krzemianowych stokach w niższych partiach. Na tym terenie występują także różne
podtypy gleb, takie jak pseudogleje, rankery, bielice i litosole – zwłaszcza w mułach
dolnego biegu Kapišovky.
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7.6. Przyroda
Kompaktowe zasoby leśne rozprzestrzeniają się na stromych zboczach w granicach
terytorialnych wsi mikroregionu, a także w północnej części, blisko przebiegającej granicy
państwowej. Charakteryzują się mozaikową strukturą z pastwiskami w niżej położonych
rejonach; w partiach górnych znajdują się obszary niespójne.
Na przeważającej części terytorium mikroregionu, lasy tworzą zespoły zaliczane do III
stopnia wegetacji leśnej dębowo-bukowej, z przeważającym występowaniem obszarów
leśnych typu – nagie buki (Fagetum pauper) i buki typowe (Fagetum typicun), z bogatym
przedstawicielstwem buka, przeważnie zmieszanego z sosną, czereśnią, klonem
zwyczajnym, grabem zwyczajnym i lipą małolistną.
Trwałe tereny trawiaste znajdują się na glebach niższej urodzajności, gdzie grubość
warstwy gleby jest niższa, ewentualnie zagrożona erozją. Powierzchnie pastwisk znajdują
się na niżej położonych stromych lokalizacjach przy parcelach ziemi ornej i w miejscach
oddalonych od dróg. Ze względu na ich szerokie zagospodarowanie, porośnięte są one
mezofilnymi drzewami o bogatym zróżnicowaniu. Miejscami oprócz typowych gatunków
roślinności, występują także rośliny bagienne. Na mniejszych nizinnych terenach w niwie
Kapišovky znajdują się bujne, wydajne, jedno i dwukośne łąki umiejscowione na terenach
wilgotnych. Są to pół naturalne, trawiasto-ziołowe poszycia właściwie zagospodarowane,
zgodnie z zasadami ochrony środowiska bez zmian rodzajowego składu roślinności.
Prowadzi to do utrzymania wysokiej bioróżnorodności. Łąki i pastwiska na omawianym
terenie częściowo poprawiają stabilizację ekologiczną.
Znaczący obszar zajmują grunty orne. Charakteryzują się rozległymi działkami, które w
większości nie są porośnięte roślinnością drzewiastą. Chodzi tutaj o działki znajdujące się
na płaskich grzbietach i na terenach o łagodnym nachyleniu, które w mniejszym stopniu
są zagrożone erozją. Roślinność występująca na tym terenie to głównie zioła.
Przedstawiona roślinna wegetacja na gruntach ornych jest jednoznacznie mieniona przez
wpływ intensywnej produkcji rolnej. Chodzi głównie o aplikację nawozów przemysłowych i
herbicydów, które częściowo wpłynęły nie tylko na zubożenie wegetacji chwastów, ale
także rodzimych roślin i krzewów.
Roślinność towarzysząca kulturom rolniczym na cieplejszych terenach reprezentowana
jest przez następujące gatunki roślin: jaskier (Ranuculus arversis), przetacznik (Veronica
agrostis), groszek bulwiasty (Lathyrus tuberosus), ostróżeczka polna (Coneolita gegalis) i
rumianek pospolity (Matricaria chanomila). Największa ingerencja rolnicza ma miejsce na
gruntach ornych, ma to bardzo silny wpływ na tamtejszą florę, w wyniku czego grunty
orne posiadają najmniejszą wartość ekologiczną.
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7.7. Ochrona środowiska
Przez północną część mikroregionu przebiega teren Parku Krajobrazowego Karpaty
Wschodnie.
Park Krajobrazowy Karpaty Wschodnie to park krajobrazowy znajdujący się w
północno-wschodniej Słowacji w województwie preszowskim w Karpatach. Zajmuje teren
przy państwowej granicy z Polską. Obszar ten został wydzielony w 1977 roku, pierwotnie
do 1997 roku posiadał powierzchnię 968,1 km² później obszar parku został zmniejszony
do 253,07 km². Park krajobrazowy posiada biogeocenozę na pograniczu dwóch systemów
górskich – Zachodnich i Wschodnich Karpat, charakteryzuje się typowo fliszowym,
przeważnie wyżynnym reliefem.
Roślinność reprezentowana jest głównie przez lasy o jednakowych rodzajach drzew,
miejscowo o charakterze pralasu. Z gatunków drzew przeważa buk leśny z jednoczesnym
różnorodnym występowaniem rodzimej jodły białej, jaworu, lipy, wiązu górskiego, jesionu,
grabu, sosny, modrzewia, dębu i sztucznie posadzonego świerku zwyczajnego.
Roślinność charakteryzuje się przemieszaniem gatunków z Wschodnich i Zachodnich
Karpat, z jednoczesnym występowaniem typowych górskich rodzajów buków karpackich i
górskich łąk porośniętych nizinnymi ciepłolubnymi gatunkami roślin, które pochodzą z
południowych terenów. Do głównych gatunków roślin z Karpat Wschodnich zalicza się:
cebulnica dwulistna (Scilla bifolia ssp. Subtriphylla), sałatnica leśna (Aposeris foetida)
ciemiernik czerwonawy (Helleborus purpurascens), żywokost sercowaty (Symphytum
cordatum), smotrawa okazała (Telekia speciosa), wilczomlecz (Euphorbia austriaca ssp.
sojakii), dzwonek rozpierzchły (Campanula patula ssp. abietina), kosaciec trawolistny (Iris
graminea ssp. pseudocyperus), jaskier karpacki (Ranunculus carpaticus), mordownik
(Aconitum paniculatum), lepnica wschodniokarpacka (Silene dubia), fiołek odmieniony
(Viola declinata). Z gatunków wapieniolubnych znaczący jest języcznik zwyczajny
(Phyllitis scolopendrium), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare). Z górskich gatunków
występują: jastrzębiec pomarańczowy (Hieracium aurantiacum), wietlica alpejska
(Athyrium distentifolium), podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant), liczydło górskie
(streptopus amplexifolius), kostrzewa górska (Festuca drymeia) i inne.
Do znaczącej charakterystyki gatunków fauny kręgowców na terenie chronionym należą:
traszka karpacka (Triturus montandoni), salamandra plamista (Salamandra salamandra),
jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara) i inne.
Gatunki ptactwa reprezentowane są przez bociana czarnego (Ciconia nigra), orzechówkę
zwyczajną (Nucifraga caryocatactes), dzięcioła czarnego (Dryocopus martius), orła
przedniego (Aquila chrysaetos), orlika krzykliwego (Aquila pomarina), kanię czarną
(Milvus migrans), kanię rudą (Milvus milvus), myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo) i
wschodnio-karpacki gatunek endemiczny: puszczyk uralski (Strix uralensis).
Przedstawicielami gatunków ssaków jest często występująca: wydra rzeczna (Lutra lutra),
norka europejska (Plutorius lutreola), żbik (Felis silvestris), ryś (Lynx lynx), wilk szary
(Canis lupus), niedźwiedź brunatny (Ursus arctos); w ostatnich latach występują na
terenach granicznych polsko-słowackich także pojedyncze sztuki żubra (Bison bonasus).
Poza czterema innymi rezerwatami, park należy do programu UNESCO Człowiek i
biosfera.
W Polsce, regionowi temu odpowiada Magurski Park Narodowy.
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7.8. Natura 2000
Natura 2000 to nazwa sieci wspólnej polityki ochrony zasobów przyrodniczych na
obszarze Unii Europejskiej, której głównym celem jest stworzenie i zachowanie
dziedzictwa przyrodniczego, które jest ważne nie tylko dla danego kraju członkowskiego,
ale dla UE jako całości.
Opisywana sieć chronionych obszarów ma zabezpieczyć ochronę najcenniejszych i
najbardziej zagrożonych gatunków wolno rosnących roślin, wolno żyjących zwierząt i
biotopów przyrodniczych występujących na terenach państw Unii Europejskiej, przez
ochronę tych gatunków i biotopów zabezpieczyć także zachowanie różnorodności
biologicznej na terenie całej Unii Europejskiej.
Natura 2000 działa na podstawie dwóch prawnych norm UE:
− dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej nr 79/409/EWG w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa (tzw. ptasia dyrektywa - Birds Directive);
− dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa siedliskowa - Habitats
Directive).
Na terenie mikroregionu znajdują się dwa Parki Krajobrazowe:
1. Obszar o znaczeniu europejskim SKUEV0048 Dukla
Celem ochrony na obszarze o znaczeniu europejskim jest zachowanie kompleksu
leśnego środowiska (z oryginalnym drzewostanem, zachowaną strukturą i porostem
roślin) z częściowymi enklawami mokradeł, rodzajowo bogatych kultur z wysokim
stopniem występowania roślin z rodzaju storczykowatych (Orchideaceae) i kultur wrzosu
zwyczajnego (Calluna vulgaris). W celu wypełnienia tych założeń niezbędne jest
wypracowanie programu ochrony z ustanowionymi sposobami zagospodarowania
terenów.
2. Ostoja ptasia SKCHVU011 Pogórze laboreckie
Obszar stworzony w celu zabezpieczenia właściwego stanu ochrony siedlisk ptaków
pochodzenia europejskiego i siedlisk ptaków wędrownych: puszczyka uralskiego, orlika
krzykliwego, bociana czarnego, kani rudej, muchówki białoszyjnej, muchówki
czerwonoszyjnej, gąsiorka, jarzębatki, jarząbka, derkacza zwyczajnego, dzięcioła
czarnego, dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła zielonosiwego, lelka zwyczajnego, lerka,
zimorodka zwyczajnego, dzięcioła średniego, bociana białego, trzmielojada zwyczajnego,
kląskawki zwyczajnej, krętogłowa zwyczajnego, muchołówki szarej, pleszki zwyczajnej,
turkawki zwyczajnej, przepiórki polnej, srokoszy i riparii a także zabezpieczenia warunków
ich przetrwania i rozmnażania się.
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8.

Turystyka

8.1.

Popyt, oferta turystyczna i odwiedzalność mikroregionu

W nawiązaniu do Narodowego Programu Rozwoju Turystyki w RS i Regionalizacji
Turystyki w Republice Słowackiej, w myśl planu zagospodarowania przestrzennego
większej jednostki terytorialnej województwa preszowskiego, mikroregion "Dolina Śmierci"
leżący w powiecie Świdnik jest częścią regionu Szarysz (Šariš).
W powiecie Świdnik w 2010 roku usługi turystyczne w zakresie ruchu turystycznego
oferowane były przez 14 obiektów kwaterunkowych z liczbą 390 łóżek (w tym dostawki).
Jeśli chodzi o podział obiektów według typu, było to 9 hoteli, moteli i pensjonatów oraz 5
schronisk turystycznych. Z usług powyższych obiektów skorzystało 1928 gości, z których
40,5% to byli turyści z zagranicy. W strukturze turystów według państwa ich stałego
pobytu najliczniejszą grupę tworzyli turyści z Polski, Czech i Ukrainy. Z państw
pozaeuropejskich turystami byli obywatele Izraela.
Miasto Świdnik w organizacji turystycznego ruchu pełni funkcję siedziby przesiadkowej w
drodze do rekreacyjnej całości Dukla, Veľká Domaša i Bardejov z międzynarodowym
uzdrowiskiem. Położenie geograficzne daje podstawy dla rozwoju przygranicznej, ale
także międzynarodowej turystyki.
Ruch turystyczny w mikroregionie "Dolina Śmierci" wywodzi się z centralnego
rekreacyjnego obszaru Dukla, który utworzony jest przez północną część wyżyny
Laboreckiej, Parku Krajobrazowego Karpaty Wschodnie z chronionym środowiskiem
przyrodniczym i dobrymi warunkami dla rozwoju sportów zimowych.
Reprezentuje funkcjonalnie wyspecjalizowaną przestrzeń o znaczeniu zabytkowym i
edukacyjnym, który nawiązuje do areału pomnika przyrodniczego razem z wojskowym
muzeum w Dukli.
Dukielskie pola walk rozpościerają się na długości ponad 20 km i znajduje się w nim 49
wojennych eksponatów. Areał po stronie słowackiej zawiera w sobie cały teren, na którym
toczyły się operacje wojskowe na przełęczy dukielskiej. Do tego regionu należą wsie
Kapišová, Kružlová, Havranec, Dobroslava, Dlhoňa, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník,
Vyšná Pisaná zrzeszone w mikroregionie "Dolina Śmierci". Wsie Hunkovce, Medvedie,
Šarbov, Korejovce, Krajná Porúbka, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajné Čierno, Vyšný i
Nižný Komárnik, które są zrzeszone w mikroregionie "Pod Duklą" i miasto Świdnik. Tereny
po polskiej stronie granicy, w paśmie małego styku granicznego, to tereny na północy i
północnym wschodzie od przełęczy dukielskiej, około 5 km wgłąb kraju, gdzie znajdują się
miejscowości Barwinek i Zyndranowa aż do miasta Dukla na długości około 15 km.
Cały teren był miejscem walk Operacji karpacko-dukielskiej, gdzie do teraz znajdują się
elementy techniki wojennej oraz pomniki.
W mikroregionie "Dolina Śmierci" miedzy wsiami Kapišová, Kružľová i Nižná Písaná
rozmieszczona jest instalacja wojenna ukazująca pluton czołgów w ataku. Symbolizuje ją
11 czołgów T-34/85 (Kružlová 8, Kapišová 2, Vyšná Písaná 1). We wsiach Svidnička i
Vápeník znajduje się jeden czołg, zaś w miejscowości Nižná Písaná dwa czołgi i haubica.
We wsiach Dlhoňa, Dobroslava i Havranec nie ma żadnych eksponatów techniki
wojennej.
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Na terenie miasta Świdnik, przy wjeździe na teren mikroregionu "Dolina Śmierci" znajduje
się jeden sowiecki (T-34/85), jeden niemiecki czołg (PzKpfw.IV ausf.J), a także tablica
pamiątkowa.
Tym fragmentem historii zajmuje się Historyczne Wojenne Muzeum w Świdniku. Na
terenie muzeum znajduje się pomnik Armii Czerwonej, który jest pamiątką narodową, a
także cmentarz z przyległym parkiem, gdzie umieszczone są eksponaty wojenne. Godna
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uwagi jest także rzeźba generała armii Ludvika Svobody, dowódcy Czechosłowackiego
Korpusu Armijnego.
Bezpośrednio na przejściu granicznym w Dukli znajduje się narodowa pamiątka
kulturalna, Pomnik Czechosłowackiej Armii ku czci poległych żołnierzy z przyległym
cmentarzem. Atrakcją tego obiektu jest wysoka na 52 metry wieża, z której rozpościera
się widok na okolicę i cały teren walk operacji karpacko-dukielskiej.
Dukla, miasto Świdnik i "Dolina Śmierci" stały się symbolem ofiary II Wojny Światowej,
dlatego powinny zostać zachowane jako memento dla następnych pokoleń. Turystom
odwiedzającym te tereny przypominać mają bitwy pancerne, które miały odgrywały się na
tych obszarach od 25 do 27 października 1944 roku, pod koniec II Wojny Światowej, w
ramach operacji karpacko-dukielskiej, która związana jest z powołaniem nazwy
mikroregionu.
Ważnym celem turystyki poznawczej są drewniane kościółki NKP we wsi Dobroslava i w
okolicznych miejscowościach Ladomirová, Nižný Komárnik, Príkra, Bodružal, Krajné
Čierno, Hunkovce, Korejovce, Miroľa, Šemetkovce, Nová Polianka i w mieście Świdnik.
We wsiach Ladomirová i Bodružal znajdują się drewniane kościółki wpisane na listę
UNESCO.
Na obszarach wiejskich brakuje miejsc zakwaterowania, a poziom kwater prywatnych
jeszcze się nie rozwinął. We miejscowości Kružlová można znaleźć usługi kwaterunkowe
w pensjonacie "W Dolinie", który jest prowadzony w prywatnym domu. Oferuje nocleg dla
około 15 osób. Znajduje się tu także pensjonat Hradczany, który jest w chwili obecnej w
remoncie. Oferuje zakwaterowanie dla około 16 osób.
Podobnie sytuacja wygląda z ofertą usług wyżywieniowych. Jedynie we wsi Kružlová
znajduje się pensjonat Hradczany, z liczbą około 80 miejsc, który jest w chwili obecnej
remontowany.
Wsie w mikroregionie wykazują spadek liczby ludności i co za tym idzie wzrost zasobów
nadwyżek mieszkaniowych, co daje dobre warunki dla rozwoju agroturystyki i turystyki
wiejskiej. Przeważnie do celów agroturystycznych wykorzystuje się stare domy. We wsi
Svidnička znajduje się jeden dom rekreacyjny.
Okolica oferuje odpowiednie warunki także dla rozwoju zimowych działań rekreacyjnych.
W szczególności w Świdniku, Medvediom, Šarbove i Roztokách. Problemem jest jednak
letnia rekreacja, głównie możliwość kąpieli i stawy wędkarstwa rekreacyjnego, pomimo
tego, że na danym terenie znajduje się pod dostatkiem akwenów wodnych. We wsi
Havranec znajdują się trzy stawy, a przy wsi Kapišová jeden. We wsi Kružlová i
Svidnička wybudowane są przeciwpowodziowe zbiorniki retencyjne.
Kolejną z możliwości wykorzystania potencjału przyrodniczego terenu jest rewir myśliwski
znajdujący się w rozległych lasach, gdzie funkcjonują Koła Łowieckie Javir i Jaličňák.
Obiekty i tereny uzdrowiskowe, zdroje uzdrowiskowe, zdroje zdrowotnych wód
mineralnych nie znajdują się na przedmiotowym terenie. Mineralne źródło usytuowane
jest we wsi Havranec, Dlhoňa, Vápeník i we wsi Nižná Písaná. We miejscowości
Svidnička znajduje się źródło wody pitnej.
Położenie mikroregionu daje dobre warunki dla rozwoju turystyki z wyjątkowymi
panoramicznymi widokami z turystycznego punktu widokowego na wzgórzu Rohuľa, a
także na szczycie Stavok (najwyższy punkt mikroregionu i jednocześnie granica z Polską)
oraz punkt widokowy przy wsiach Vápeník i Svidničkou.
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Trasy turystyczne i rowerowe w mikroregionie i okolicach
W mikroregionie "Dolina Śmierci" i w jego okolicach znajdują się niżej opisane trasy:
Źródło: Turystyczny atlas Słowacji, VKÚ Harmanec, 2007
•
Europejski dalekobieżny szlak turystyczny droga E 8 – Węgry, przełęcz dukielska,
Polska. ("Štefánikova magistrála" na odcinku Bratysława – Berezova pod Bradlom,
Droga Bohaterów SPN na odcinku Brezova pod Bradlom, Świdnik, Nižná Jedľová,
Kapišová, obok Kružlovej, "Dolina Śmierci", Nižná Písaná, obok Vyšná Písaná,
Medvedie, obok Vyšného Komárnika, przełęcz dukielska.)
•
Europejski dalekobieżny szlak turystyczny droga E3 – Węgry, przy Slanskich
Vrchach, przełęcz dukielska
•
Trasa turystyczna nr 2872 - Nižná Jedľová, obok Belejovec, Vápeník
•
Oznaczona turystyczna trasa rowerowa – Świdnik, po drodze I/73, obok zajazdu
Makowica, Kapišová, "Dolina Śmierci" po drodze bohaterów SPN, Nižná Písaná,
Vyšná Písaná, Medvedie, Krajná Bystrá, Vyšný Komárnik, przełęcz dukielska.
•
Narciarska trasa turystyczna - Świdnik, obok Vyšnej Jedľovej, niebieski szlak
turystyczny nr 2872, obok Belejovec, pod Vápenické siodło, obok Filipovského siodła,
gdzie łączy się z narciarskim szlakiem turystycznym na E3.
•
Narciarska trasa turystyczna – Świdnik, (przez Drogę Bohaterów SPN), Kružlová,
Nižná Písaná, Medvedie, po Drodze Bohaterów SNP, obok Vyšného Komárnika,
przełęcz dukielska.
Źródło: Klub Słowackich Turystów – KST Beskyd Svidník
•
Turystyczne znaczenie trasy (turystyka piesza)
TZT – czerwony :
E8 Droga Bohaterów SPN SNP
nr 0901 t – Świdnik – Przełęcz Dukielska dł. 25,0 km
E3
nr 0918 e – Przełęcz Dukielska – Polianske siodło dł. 33,0 km
TZT – niebieski:
nr 2872 – Nižná jedľová – Vápeník dł. 11,0 km
TZT – zielony:
nr 5784 – Vyšná Písaná (skrzyżowanie) – Šarbov dł. 10,0 km
nr 5785 – Kečkovce – Filipovské siodło dł. 3,5 km
•

Turystyczne znaczenie trasy (turystyka piesza) – drewniane kościoły Słowacji
wschodniej
B1 - Świdnik - N. Orlík - Dubová - Š. Čierne - Kurimka - Rovné - Hrabovčík - Mestisko –
Š. Štiavnik - Fijaš - T. n. Ondavou – Tokajík - Mrázovce - Stropkov - Bukovce Staškovce - Miroľa - Bodružaľ - Kr. Poľana – Przeł. dukielska - Kr. Poľana – Świdnik
dł.160,0 km
B2 - Świdnik - Stropkov - Bukovce - Staškovce - Kr. Poľana – Przeł. dukielska – Świdnik
dł. 70,0 km
•
Turystyczne znaczenie trasy (turystyka rowerowa)
A3 - Świdnik - Kapišová - Dobroslava i z powrotem(długość 17,5 km)
A6 - Świdnik - Kapišová - N. Písaná - szczyt Nástavok - Šarbov - Medvedie - Hunkovce Ladomírová – Świdnik (długość 45 km)
Źródło: Mapa SHOCART
•
Turystyczne znaczenie trasy (turystyka piesza)
TZT – żółty Dlhoňa – siodło Mazgalica
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Częstotliwość odwiedzania mikroregionu zależy od atrakcyjności tego obszaru, przede
wszystkim "Doliny Śmierci" i Pamiątek kulturalnych – drewnianych kościołów, a także
pomnika w Dukli. Chodzi o letni sezon z zakładaną ilością turystów w liczbie około 5000,
w sezonie zimowym ilość turystów w liczbie około 1000. Podczas działań odbywających
się w październiku "Rekonstrukcja walk z okresu II Wojny Światowej liczba
odwiedzających wynosi około 4500 (ma to związek także z dniem święta Dukli).
Chodzi w większości o turystów zagranicznych, przede wszystkim z Czech i Polski.

8.2.

Konkurencja i obecność mikroregionu na rynku turystycznym

Specyfika produktów turystycznych, zwłaszcza ich związek z atrakcyjnością środowiska,
infrastrukturą i warunkami ekonomicznymi w rejonie, stawia państwo i władze lokalne na
pozycjach współtwórców turystyki, gdyż działania państwowego i prywatnego sektora są
częścią zintegrowanego produktu ruchu turystycznego. W nowych warunkach
konkurencyjnego rynku globalnego państwa i samorządu pełnią jeszcze jedno ważne
zadanie - koordynacja na danym obszarze i
nawiązywanie partnerstwa między
kluczowymi dostawcami usług.
Choć decydującą rolę pełni przy rozwoju turystyki sektor prywatny, to zadaniem sektora
publicznego jest formułowanie strategii jego rozwoju i definiowanie narzędzi do jej
zabezpieczenia. Dlatego ważną podstawą jest polityka państwa w zakresie turystyki i
potrzeba opracowania nowego kierunku.
W chwili obecnej przy tworzeniu państwowej polityki związanej z ruchem turystycznym
głównymi nośnikami procesów decyzyjnych są poniższe organizacje:
komisja rządowa ds. przedsiębiorstw i turystyki dla gospodarki, budownictwa i transportu
Krajowej Rady Republiki Słowackiej, Rząd RS, ministerstwo transportu, budownictwa i
rozwoju regionalnego RS – oddział turystyki, Słowacka Agencja do spraw turystyki,
władze wojewódzkie – usługi turystyczne, wojewódzkie i regionalne organizacje
turystyczne oraz agencje regionalne, które przede wszystkim wpływają na rozwinięcie
ruchu turystycznego.
Zgodnie z zasadami tworzenia stowarzyszeń ekonomicznie słabszych wsi w okolicy
zdolność konkurencyjna północnej części regionu Świdnika z rejonami przyległymi
tworzona jest poprzez powoływanie mikroregionów północno-wschodniej Słowacji:
Makovica, Beskid w Vyšnom Mirošove, Ladomírka, Stowarzyszenie Obrońców północnowschodniej kuchni Słowacji, a także obecność w euroregionie Karpaty.
Historyczny rozwój jest zorientowany na stosunki transgraniczne z Polską i miastem
Świdnik, które w myśl planu zagospodarowania przestrzennego większej jednostki
terytorialnej województwa preszowskiego jest siedzibą o znaczeniu regionalnym, a wsie w
przedmiotowym regionie znajdują się w jego podmiejskich okolicach. W mikroregionie
"Dolina Śmierci" ewidentnie nie widać warunków do rozwoju turystyki, które nie mogą
opierać się tylko na wspólnych działaniach. Wsie mają duży potencjał jeśli chodzi o
rozwoju agroturystyki w okolicy, która oferuje odpowiednie warunki także do doskonalenia
turystyki zimowej. Problemem jest jednak turystyka letnia, głównie możliwość kąpieli,
mimo tego, że dany region posiada wystarczającą ilość akwenów wodnych. Plan
aktywizacji letniej rekreacji wymaga jednak wyższych kosztów inwestycyjnych. Niezbędne
jest włączenie się wsi i ich mieszkańców do poprawy usług turystycznych, czystości wsi i
infrastruktury technicznej na obszarach przedmiotowych. Środowisko przedsiębiorców nie
jest na danym terenie aktywizowane w zakresie turystyki. Brakuje informacji i dostępu do
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źródeł dofinansowania dla rozwoju ruchu turystycznego i całej skali głównych form
turystyki z działaniami o potencjale długotrwałym.
Głównym problemem jest przede wszystkim brak usług informacyjnych i materiałów
promocyjnych o mikroregionie, brak i niski poziom jakości podstawowych i dodatkowych
usług, niewystarczająca ilość i pojemność schronisk i restauracji.
Do głównych rodzajów turystyki zalicza się krótkotrwałą turystykę jednodniową (tylko
podczas sezonu letniego). Jest to forma turystyki poznawczej polegającej na zwiedzaniu
tematycznego obszaru "Dolina Śmierci", jego okolic, drewnianych kościołów północnowschodniej Słowacji z poruszaniem się po lasach, a także turystyką pieszą, narciarską i
rowerową. Turystykę miejską i kulturalną oferuje w średnim stopniu miasto Świdnik.

8.3.

Marketing turystyczny, jego organizacja i zarządzenie regionalne

Ruch turystyczny jako jedna z przekrojowych gałęzi przemysłu jest ważnym elementem
życia społeczno - ekonomicznego. Turystyka uważana jest za ważny czynnik
ekonomicznego i socjalnego rozwoju mikroregionu "Dolina Śmierci", który wpływa na
tworzenie nowych miejsc pracy, stymuluje rozwój technicznej i socjalnej infrastruktury,
poprawia poziom dbałości o środowisko naturalne i okolice wsi, jest źródłem przychodów
wsi i regionu. W celu uniknięcia niekontrolowanego rozwoju turystyki, w wielu
przypadkach negatywnie obciążającej środowisko naturalne należy zbudować struktury
organizacyjne na poziomie regionu i wsi w mikroregionie. W związku z tym zadanie
wspierania turystyki spoczywa na działaniach samorządów jako koordynatora rozwoju
turystyki w regionie. Planowanie rozwoju turystyki jest zależne od wypracowania i
przyjęcia koncepcji rozwoju turystyki, która będzie formułować pozycję turystyki, jej cele i
elementarne strategie w regionie prowadzące do jego rozwoju.
Użytkownikami przyjętej koncepcji są regionalne i lokalne samorządy, administracja
państwowa, która określa i koordynuje poziom rozwoju, podmioty gospodarcze, które
działają w zakresie turystyki, organizacje non profit, miejscową ludność, która jest częścią
rozwoju w regionie, ale także w głównej mierze jest turystą, który występuje jako
ostateczny użytkownik produktów turystycznych.
Turystyczna strategia marketingowa dedykowana jest dla turystyki w regionie i tworzeniu
produktów, w tym promocji sprzedaży, rozwoju infrastruktury publicznej, statystyki i badań
produktów turystycznych, kształceniu, pracy z mieszkańcami przy budowaniu
pozytywnego stosunku mieszkańców do turystów, budowaniu pozytywnego wizerunku
regionu, tworzeniu specyficznych marek regionu i tworzeniu miejsc pracy.
Turystyczna strategia marketingowa określa planowanie rozwoju turystyki przez następne
10 lat. Promocja jest częścią marketingowego miksu turystyki. Promocyjny miks (miks
komunikacji marketingowej) obejmuje kanały komunikacyjne, niezbędne do osiągnięcia
wymaganego poziomu popytu na danym terenie w krótkotrwałym i długotrwałym odcinku
czasowym.
W mikroregionie w chwili obecnej chodzi głównie o turystykę nieregularną i sezonową.
Jednocześnie wszystkie składniki marketingowego miksu muszą być zaplanowane także
jako działania reklamowe z uwagą na celowość przeznaczenia. Najlepszym narzędziem
promocji reklamowej są drukowane broszury, katalogi, ulotki, plakaty, drukowane i
elektroniczne widokówki, materiały multimedialne i inne..., media drukowane – reklama
telewizyjna – wyspecjalizowane kanały turystyczne, reklamy radowe, billboardy, reklamy
w kinach i internecie, które nie spełniają tylko zadania promocyjnego, ale są także
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kanałem informacyjnym posiadającym czynniki edukacyjne. W ramach mikroregionu wsie
nie posiadają zarejestrowanych domen, oferowanie usług informacyjnych i promocyjnych
materiałów o mikroregionie nie istnieje.
Niezbędnym wymogiem jest zbudowane technicznej i komunikacyjnej infrastruktury w celu
zabezpieczenia komfortowego zaspokajania potrzeb turystów. Usługi turystyczne są
oferowane przez małych i średnich przedsiębiorców w zakresie transportu,
zakwaterowania, wyżywienia, urządzeń sportowych i rekreacyjnych i innej infrastruktury
turystycznej, biur i agencji podróży, przewodników, turystycznego systemu informacyjnego
i tzw. usług dodatkowych. Warunkiem wstępnym dla tworzenia odpowiednich produktów
turystycznych jest skuteczne partnerstwo pomiędzy wszystkimi dostawcami usług (w tym
mieszkańców). Doświadczenia regionów z rozwiniętą turystyką pokazują, że bez
współpracy i efektywnej koordynacji działań sektora prywatnego i publicznego nie jest
możliwe osiągnięcie w poszczególnych miejscach lub regionach odpowiedniego i
oczekiwanego rozwoju turystyki. Wspólny postęp sfery przedsiębiorczej i sektora
publicznego w zakresie ukierunkowania działań turystycznych na danym obszarze należy
rozumieć jako kluczowy (zarządzenie celowe). Inicjatorem i koordynatorem zarządzania
celowego na terenach mikroregionu jest wieś Kružlová.
Mikroregion posiada wartości turystyczne, ale nie dysponuje potencjałem usług
wypoczynkowych, kwaterunkowych, wyżywieniowych oraz informacyjnych i innych. Przez
połączenie atrakcyjności produktów ich odpowiedniej prezentacji na rynkach –
mikroregion może stać się magnesem dla turystów, podobnie jak którekolwiek inne
centrum turystyczne w Europie. Dysponuje także atrakcyjną lokalizacją, częściowo
potencjałem ludzkim, które dają podstawy do pomyślnego zaistnienia na rynkach z
produktami turystycznymi.
Wizerunek Słowacji jako organizacji turystycznej tworzyć zaczyna Słowacka Agencja
Ruchu Turystycznego (SACR), zwłaszcza w segmentach zbudowanych na przyrodniczym
potencjale regionu, które mogą uzyskać pomoc z Funduszy Strukturalnych UE.
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8.4.

Historia

Historyczny rozwój osiedlania
Wieś: Dobroslava
Wieś powstała w latach 1573 – 98 jako osada majątku Makovica. Nazwa miejscowości z
roku 1600 udokumentowana jest jako Dobroszla, później jako Dobroszlaw (1618),
Dobroslava (1773), Dobroslav (1920), Dobroslava (1927); węgierski Dobroszlava,
Dobroszló.
W roku 1712 w wyniku ucieczki miejscowych chłopów wieś została prawie wyludniona. W
roku 1787 miejscowość liczyła 23 domy i 154 mieszkańców, zaś w roku 1828 - 33 domy i
241 mieszkańców. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, hodowlą owiec i pracą w lesie.
W czasach I Czechosłowacji mieszkańcy mieli podobne zajęcia jak w latach poprzednich.
W 1944 roku wieś znalazła się na terenie frontu i została bardzo zniszczona.
Odbudowano ją w latach 1947 – 1949. Część miejscowej ludności pracowało w zakładach
przemysłowych w Świdniku i Stropkowie.
Wieś: Dlhoňa
Wieś powstała w latach 1573 – 98 jako osada majątku Makovica. Nazwa miejscowości z
roku 1618 udokumentowana jest jako Dolhonya, później jako Dolhuna (1920), Dolhoňa
(1927), Dlhoňa (1948); węgierska Dolhonya, Dolgonya.
W XVII wieku mieszkańcy pracowali przy wyrębie lasów. Z początkiem XVIII wieku Dlhoňa
wyludniła się z powodu ucieczki chłopów. W 1787 roku wieś liczyła 20 domów i 123
mieszkańców, w 1828 roku - 22 domy i 174 mieszkańców. Miejscowi zajmowali się gównie
hodowlą owiec. Następnie cześć mieszkańców była zatrudniona w zakładach
przemysłowych znajdujących się w okolicy.
Wieś: Havranec
Wieś została założona w latach 1598 – 1618 w majątku Makovica. Nazwa miejscowości w
roku 1618 udokumentowana jest jako Gawriniecz, później jako Gawranecz (1773),
Havranec (1927); węgierski Gavranyec, Kishollód.
W pobliżu znajdowały się rozległe lasy. W 1787 roku wieś liczyła 8 domów i 58
mieszkańców, zaś w roku 1828 - 10 domów i 79 mieszkańców. Mieszkańcy pracowali w
lasach, a od XVII wieku byli sławnymi szyndzielarzami. Rolnictwem zajmowali się ubodzy
rolnicy. W czasie II Wojny Światowej wieś została bardzo zniszczona.
Wieś: Kapišová
Nazwa wsi w roku 1548 udokumentowana jest jako Capyssowa, później jako Kapisowa
(1551); węgierski Kapissó.
Wieś należała do majątku Makovica. W roku 1711 wyludniła się w wyniku ucieczki
chłopów.
W XVIII wieku we wsi znajdował się tartak. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i
hodowlą bydła. Z początkiem I Wojny Światowej wieś zamieszkiwały rosyjskie wojska. W
roku 1797 wieś liczyła 40 domów i 249 mieszkańców, w roku 1828 - 46 domów i 342
mieszkańców.
W czasach I Czechosłowacji mieszkańcy pracowali na roli, w lesie i w miejscowym tartaku
powstałym w 1912 roku.
W październiku 1944 roku przy wsi rozegrała się największa bitwa pancerna operacji

54

karpacko-dukielskiej.
Podczas walk wyzwoleńczych wieś została całkowicie zniszczona, po wyzwoleniu została
odbudowana.
Większość mieszkańców po II Wojnie Światowej pracowała w zakładach przemysłowych,
w Świdniku i Stropkowie.
Wieś: Kružlová
Pierwsze wzmianki o miejscowości datowane są na rok 1414 jako majątek Cudarov,
część majątku Makovica. Nazwa wsi z roku 1414 zapisana jest jako Crusulwagasa,
później jako Cruszlowa (1600), Kruslyowa (1618), Krusslowá (1808), Kružľová (1920);
węgierska Kruzslyova, Ruzsoly.
Wieś została założona na niemieckim prawie, w roku 1427 została wyzwolona od płacenia
daniny. W roku 1787 wieś liczyła 54 domy i 350 mieszkańców, w roku 1828- 56 domów i
433 mieszkańców.
Miejscowi zajmowali się wypasaniem i hodowlą bydła. Za czasów I Czechosłowacji wielu
mieszkańców opuściło wieś.
W październiku 1944 roku obok wsi rozegrała się największa bitwa pancerna operacji
karpacko-dukielskiej. Podczas przejścia frontu w 1944 roku wieś Kružlová została
całkowicie zniszczona. Część mieszkańców po II Wojnie Światowej pracowała w
zakładach przemysłowych w Świdniku i Stropkowie.
Wieś: Nižná Pisaná
Miejscowość została założona w latach 1573 - 1598. Należała do majątku Makovica.
Nazwa wsi z 1600 roku udokumentowana jest jako Also Pisana, później jako Nizna Pisana
(1773); węgierska Alsópiszana, Alsóhímes. W XIX wieku we wsi posiadali swoje majątki
Neviczkovcy. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, hodowlą bydła i owiec.
W 1787 roku wieś liczyła 29 domów i 187 mieszkańców, w 1828 roku - 40 domów i 326
mieszkańców.
W połowie XIX wieku miała miejsce wielka emigracja.
W latach 1914 – 1915 w pobliżu miały miejsce walki między wojskami austro-węgierskimi i
rosyjskimi.
W październiku 1944 roku obok wsi rozegrała się największa bitwa pancerna operacji
karpacko-dukielskiej.
Mieszkańcy po II Wojnie Światowej pracowali w gospodarstwach leśnych i zakładach
przemysłowych w Świdniku i Stropkowie.
Wieś: Svidnička
Miejscowość została założona w latach 1553 – 1572. Należała do majątku Makovica.
Nazwa wsi z roku 1572 udokumentowana jest jako Zydnicza, Szuygniczka, później jako
Swidniczka (1618), Svidníčky (1920), Svidnička (1927); węgierska Szvidnicska,
Kisfagyalos.
W 1712 roku miała miejsce zbiorowa ucieczka chłopów. W 1787 roku wieś liczyła 28
domów i 150 mieszkańców, w roku 1828 - 31 domów i 250 mieszkańców. Miejscowa
ludność zajmowała się rolnictwem.
Wieś w obydwu wojnach została bardzo zniszczona. Po II Wojnie Światowej mieszkańcy
zajmowali się tkactwem, kołodziejstwem, część pracowała w zakładach przemysłowych w
Świdniku i Stropkowie.
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Wieś: Vápeník
W latach 1573 – 1598 pojawiły się w okolicy wsie Vápené przy Kečkovciach i Vápené przy
Svidničke. Należały do majątku Makovica.
Nazwa miejscowości z roku 1600 udokumentowana jest jako Vapene Uiszeswidnicze,
Vapene Certhakechkouech, później jako Also Wapennik, Kuchtocz alias Felső Wapennik
(1618), Wapenik (1786); węgierski Vapenyik, Mészégető.
W 1618 roku była zapisana jako Vyšný Vápeník i Nižný Vápeník. Do roku 1697 obie wsie
połączyły się.
W latach 1713 – 1714 w wyniku ucieczki chłopów wieś wyludniła się. W roku 1787 wieś
liczyła 26 domów i 159 mieszkańców, w roku 1828 - 26 domów i 208 mieszkańców.
Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, kołodziejstwem, stolarstwem i hodowlą owiec. W
połowie XIX wieku miała miejsce wielka emigracja. Za czasów I Czechosłowacji część
mieszkańców wsi pracowała w lasach.
Podczas walk wyzwoleńczych jesienią 1944 roku miejscowość została całkowicie
zniszczona, a po wyzwoleniu odbudowana. Po II Wojnie Światowej część mieszkańców
pracowała w gospodarstwach rolnych, a część w zakładach przemysłowych w Świdniku i
Stropkowie.
Wieś: Vyšná Pisaná
Miejscowość została założona w latach 1573 – 1598. Należała do majątku Makovica. W
XIX wieku właścicielami rozległych lasów byli Széchényiovci. Nazwa wsi z 1600 roku
udokumentowana jest jako Felsö Pisana, później jako Wisna Pisana (1773); węgierska
Felsőpiszana, Felsőhímes.
W 1787 wieś liczyła 18 domów i 133 mieszkańców, zaś w roku 1828 - 22 domy i 190
mieszkańców.
Na początku XVII wieku mieszkańcy zajmowali się szyndzielarstwem, pracą w lasach i
owczarstwem.
Od 6.10.1944 roku do 26.11.1944 roku w okolicy miały miejsce ciężkie walki, wieś została
zniszczona, a po wyzwoleniu odbudowana. Mieszkańcy pracowali w gospodarstwie
leśnym i zakładach przemysłowych w Świdniku i Stropkowie. Pracą na roli zajmowali się
skromni rolnicy.
Wydarzenia historyczne
Przełęcz Dukielska, jako najniżej położone przejście w Okręgu Karpackim z punktu
widzenia strategicznego posiadała ważną rolę strategiczną. Już Józef II cesarz austrowęgierski zarządził tu wybudowanie "Józefinki" - drogi wojennej. Wiosną 1799 roku przez
Przełęcz Dukielską przechodzili żołnierze armii rosyjskiej do Włoch pod dowództwem
generała Rebindera. Rok później, w 1800 roku, przechodzili tędzy kozacy pod
dowództwem Iwana Morozinskiego, którzy tworzyli część wojsk Suworowa. Pamiątkowa
tablica z reliefem na budynku Powiatowego Urzędu w Świdniku przypomina natomiast, że
w styczniu 1806 roku przez Świdnik prowadził swoje wojska w kierunku Dukli sławny
rosyjski dowódca Kutuzow. W 1849 roku przez Przełęcz Dukielską przeprawiły się wojska
rosyjskie pod dowództwem generała Paskiewicza w celu stłumienia rewolucji na
Węgrzech. Pierwsza wojna światowa dotarła także w rejon Górnego Szarisza, czego
dowodem są pozostałości grobów wojennych, znajdujących się także we wsiach
mikroregionu.
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W najnowszej historii XX wieku region pod Duklą doświadczył wielu cierpień. Największa
straty przyniosła II Wojna Światowa.
Operacja karpacko-dukielska, którą rozpoczęły wojska sowieckie niosące pomoc
Słowackiemu Powstaniu Narodowemu, z włączeniem do jej przebiegu I
Czechosłowackiego Korpusu Armijnego, przedstawia zbiór bezlitosnych walk o przejście
przez Karpaty. Operacja ta co do swojego rozmiaru i znaczenia walk, a także ilości
poniesionych strat, nie ma w historii Czech i Słowacji porównania z jakąkolwiek inną
operacją wojskową. Wojska sowieckie poniosły w czasie operacji straty w liczbie ponad
84000 poległych, rannych i zaginionych żołnierzy. I Czechosłowacki Korpus Armijny
poniósł straty w liczbie 6000 poległych żołnierzy, niemieckie straty wynosiły ponad 54000
poległych żołnierzy. Dlatego niezbędne jest zachowanie w pamięci narodu tej największej
walki o wolność ludności słowackiej.
Fakty historyczne z walk operacji karpacko-dukielskiej
Ofensywne walki w kierunku polskiego miasta Dukla – Preszów kontynuowane były pod
koniec września 1944 roku zaciętymi działaniami już trzy tygodnie od początku
rozpoczęcia operacji wojskowej. Po ciężkich walkach jednostki 38 Armii i I
Czechosłowackiego Korpusu Armijnego zbliżyły się do Przełęczy Dukielskiej i rozpoczęły
walki o samą przełęcz.
Pierwsza próba pokonania obrony w Przełęczy Dukielskiej rozpoczęła się 30 września
1944 roku. Nieprzyjaciel bronił się na linii polskich wsi Barwinek – Zydranowa. Atak
czechosłowackich jednostek został odparty. Jednostki Czechosłowackiego Korpusu
Armijnego bezskutecznie próbowały tego dnia przejść na południowy-wschód od
Barwinka do granicy Czechosłowacji. Podczas tej próby zostało zniszczonych 7 czołgów I
Czechosłowackiej
Brygady
Pancernej.
Sukces
odniósł
natomiast
sąsiad
Czechosłowackiego Korpusu – 241 Sowiecka Dywizja Strzelecka, która 1 października
1944 roku przekroczyła granice czechosłowacką i weszła na teren Słowacji. Sukces ten
chciały wykorzystać jednostki Czechosłowackiego Korpusu i próbowały przełamać obronę
nieprzyjaciela od zachodu. W wyniku ciężkich walk 3 października 1944 roku nie udało się
jednostkom czechosłowackim przełamać obrony nieprzyjaciela i zająć Przełęczy
Dukielskiej. 4 października 242 Sowiecka Brygada Pancerna z częścią 67 korpusu
zdobyły wsie Vyšná Pisaná i Havranec. Istniała możliwość, iż wojska sowieckie przenikną
na stronę obrony nieprzyjaciela na dukielskim siodle.
Przeczuwając niebezpieczeństwo Niemcy rozpoczęli od tego momentu przemieszczać
swoje siły, co spowodowało osłabienie obrony na przełęczy. Wykorzystując tę sytuację,
dowódca 38 Armii spróbował przeniknąć na południowy-zachód, na tyły obrony
dukielskiego siodła przez co ponownie przesunął Czechosłowacki Korpus na pierwotne
pozycje Tylawa – Przełęcz Dukielska - Vyšný Komárnik. Przesunięcie wojsk
Czechosłowackiego Korpusu na nowe terytorium było bardzo trudne. Jednostki
przemieszczały się po nieprzejezdnych drogach w ciągłym deszczu i błocie. Artyleria była
opóźniona o całe godziny, lub w ogóle nie dojeżdżała do celu. W trakcie przegrupowania
jednostki nieoczekiwanie spotykały się z nieprzyjacielem. Walki były niezwykle ciężkie.
Między batalionami powstawały przestrzenie, do których przenikał nieprzyjaciel. Dopiero
wieczorem 2 października wyczerpane jednostki dotarły na południe i południowy-zachód
do lasów przy Krajnej Porúbke. W tym miejscu po raz pierwszy jednostki czechosłowackie
przekroczyły granice ze Słowacją. Przegrupowanie jednostek czechosłowackiego korpusu
zakończyło się 5 października.

57

58

W dniach od 30 września do 5 października walki odznaczały się wyjątkową
nieustępliwością. Wojska 38 Armii przenikły tylko do 10 kilometrów w głąb terytorium. 6
października wojska niemieckie zaczęły ustępować z Przełęczy Dukielskiej z obawy przed
okrążeniem. Jednostki I Czechosłowackiego Korpusu Armijnego wdały się za nimi w
pościg. Zwiad batalionu I Czechosłowackiego korpusu przekroczył granicę słowacką
między godziną 8 a 9. Mniej więcej w tym samym czasie granicę przekroczyli wywiadowcy
III czechosłowackiej brygady. W godzinach popołudniowych jednostki uderzyły na linię
obrony nieprzyjaciela około 5 kilometrów od granicy. Obrona w Karpatach nie została
przełamana. Walki jednostek czechosłowackich i 67 sowieckiego korpusu o jej
przełamanie rozegrały się 7, 8 i 9 października wzdłuż drogi dukielskiej. 12 października
po nieudanych pierwszych dniach walk korpus czechosłowacki został przesunięty na
nowe pozycje z zamiarem przedostania się na tyły nieprzyjacielskiej obrony. Atak został
odparty. W dniach 14, 15 i 17 października kontynuowane były nieudane próby
przeniknięcia na tyły nieprzyjaciela i przełamanie obrony na terenie Nižného Komárnika.
Na podstawie rozkazu dowódcy Korpus Armijny został doposarzony w nocy 19
października w jednostki sowieckie na odcinku Medvedie – Vyšná Písaná i uczestniczył w
ataku na górę Javirja. Walki na tym odcinku miały miejsce w dniach 21 i 22 października,
jednak były nieudane. Dowódca 38 Armii wzmocnił poszczególne dywizje i 25
października rozpoczął atak na odcinku Vyšná Písaná – Nižná Písaná – Svidnička z
czterema dywizjami i korpusem pancernym. Jednostki miały za zadanie oczyścić
północne pagórki góry Javirja i kontynuować atak. Rano 25 października, po 80minutowym ostrzale artyleryjskim rozpoczął się atak 305 Dywizji Strzeleckiej wspólnie z
czołgami 12 Brygady Gwardii Pancernej w "Dolinie Śmierci" w kierunku na Kapišovú. W
dolinie rozpętały się krwawe działania zbrojne. Czołgi rozpoczęły walki na krótkim
dystansie, często podjeżdżając blisko wozów bojowych nieprzyjaciela. W godzinach
południowych, 25 października jednostki zostały wzmocnione dalszymi siłami 38 Armii i
przy wsparciu artylerii, czołgów i lotnictwa przemieściły się wraz z sowietami o kilometr na
północny-wschód od wsi Kružlová. 26 października po atakach lotniczych, sowieckie
wojska kontynuowały atak, zaś 70 Dywizja Strzelecka dotarła po ciężkich walkach do wsi
Kapišova.
Część czołgów przeszła dalej, jednak ostatecznie zostały one zatrzymane i zniszczone.
26 października grupy atakujące Korpusu Czechosłowackiego zajęły górę Javirja, silny
punkt nieprzyjacielskiej obrony. Dwa dni później jednostki czechosłowackie oczyściły z
nieprzyjaciela lasy w okolicy wsi Korejoviec. Jednocześnie wojskom sowieckim 67
Korpusu nie udało się przeniknąć na drogę na południe od Kapišovej na Ladomirovu i
Vyšný Svidník. Jednostki Czechosłowackiego Korpusu wzmocnione pułkiem dział
samobieżnych miały za zadanie w nocy z 28 na 29 października przeniknąć do wsi
Hunkovce i wstrzymać przesunięcie niemieckich załóg z terenu Bodružala. Nocny atak
wykonała I Czechosłowacka Brygada z bronią maszynową III Czechosłowackiej Brygady.
Atak został jednak udaremniony. Całodzienne ataki czechosłowackiego korpusu były
bezskuteczne. Także siłom 38 armii nie udało się przełamać nieprzyjacielskiej obrony na
północ od drogi Ladomirová – Świdnik. Walki o wschodnie Karpaty nie zostały jednak
zakończone. W dniach od 30 października do 2 listopada 1944 roku jednostki Korpusu
Czechosłowackiego bezskutecznie próbowały przebić się do Hunkoviec. Dopiero 3
listopada III Czechosłowacka Brygada zajęła wyżyny nad Krajnou Bystrou, zaś 6 listopada
po ciężkich walkach I Brygada przedarła się na południowy-zachód od Hunkoviec. Jednak
nie udało się jej zająć północnych terenów nad Hunkvcami. 18 listopada wojska przeszły
do ataku, jednostki dwóch sowieckich dywizji zajęły obszar 532 i przedarły się przez
nieprzyjacielską obronę. 19 listopada sowieckie i czechosłowackie jednostki przebiły się w
stronę drogi Krajná Poľana – Bodružal. Nieprzyjaciel stale kontynuował ataki. W tej
krytycznej sytuacji dowódca Korpusu Czechosłowackiego wystawił do walk wszystkie
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środki, jakie posiadał. Utworzył grupę atakującą, w skład której weszli łącznościowcy
żandarmi, pozostałe czołgi, saperzy i pracownicy sztabu. 24 listopada jednostki
Czechosłowackiego Korpusu definitywnie zajęły bezimienny teren znajdujący się na
południowy zachód od obszaru 532, co dało początek końca niemieckiej obrony na
wschodzie Karpat w kierunku Przełęczy Dukielskiej. W nocy 26 listopada pozostała część
niemieckich dywizji zaczęła ustępować z Karpat w kierunku przygotowanej linii obrony na
Ondave. Operacja karpacko - dukielska została zakończona.
Dukla, miasto Świdnik i "Dolina Śmierci" stały się symbolem ofiary złożonej podczas II
Wojny Światowej, która była najbardziej krwawą wojną w dziejach ludzkości. Dlatego też
musi ona zostać w pamięci pokoleń jako memento.
8.5.

Znaleziska archeologiczne

Wieś: Dobroslava
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
•

Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi
okresu czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z
1600 roku)
Bliżej niezlokalizowane i pojedyncze znaleziska:
• na zachód od wsi, na przylądku – znaleziska prehistoryczne z ery kamienia
łupanego i pojedyncze skorupy naczyń glinianych
Wieś: Dlhoňa
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi
okresu czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z
1600 roku)
Wieś: Havranec
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi
okresu czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z
1618 roku)
Wieś: Kapišová
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi z
czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1548roku)
•
Okolice wsi – pojedyncze znaleziska z ery kamienia łupanego i
ceramiki czasów nowożytnych
Bliżej niezlokalizowane i pojedyncze znaleziska:
• stanowisko Doliny, Poľana – na północny-wschód od wsi – pojedyncze znaleziska
z ery kamienia łupanego i ceramiki czasów nowożytnych
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Wieś: Kružlová
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi z
czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1414 roku)
Bliżej niezlokalizowane i pojedyncze znaleziska:
• stanowisko Podomky na południowy wschód od centrum wsi – znaleziska kultury
ery kamienia łupanego.
• stanowisko – widełki Kapišovky i Svidničianky - znaleziska kultury ery kamienia
łupanego i pojedyncze skorupy naczyń.
Wieś: Nižná Pisaná
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi z
czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1600 roku)
Wieś: Svidnička
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi z
czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1559 roku)
Wieś: Vápeník
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi z
czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z 1600 roku)
Wieś: Vyšná Pisaná
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na podstawie dotychczas zebranych lokalizacji
archeologicznych przedstawia obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi:
• Historyczne centrum wsi – obszar z posiadanymi znaleziskami archeologicznymi
okresu czasów współczesnych (pierwsza pisemna wzmianka o wsi pochodzi z
1600 roku)
Regionalny Zarząd Zabytków Preszów w myśl ustawy o zabytkach we współpracy z
odpowiednim urzędem budowlanym, przy wykonywaniu jakichkolwiek prac
budowlanych, lub innych prac gospodarczych, zabezpiecza warunki ochrony znalezisk
archeologicznych, także poza wyżej opisanymi terenami, z domniemanymi
znaleziskami archeologicznymi przy wykonywaniu prac ziemnych i budowlanych.

8.6.

Zabytki kulturalne

Wieś: Dobroslava
We wsi Dobroslava widnieją w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej dwa obiekty:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11645/0 – pamiątka
kulturalna leży na terenie wsi
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•

Kościół grekokatolicki pod wezwaniem św. Paraskewy – nr ÚZPF – 172/0 –
drewniany rustykalny trójnawowy obiekt sakralny z ołtarzem skierowanym na
zachód, wybudowany w 1705 roku, umiejscowiony na wzgórzu na wschodnim
skraju wsi na działce nr 1.

Zabytek narodowy, kościół grekokatolicki pod wezwaniem św. Paraskewy jest objęty
ochroną przez decyzję Powiatowego Urzędu w Świdniku nr 2000/08108-004 z dnia 16
maja 2000 roku.
Na miejscowym cmentarzu znajduje się grób z okresu I Wojny Światowej.
Wieś: Dlhoňa
We wsi Dlhoňa widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej jeden obiekt:
• Pomnik ku czci poległych sowieckich pilotów – nr ÚZPF – 4541/0 – wybudowany i
odsłonięty w 1984 roku, usytuowany w północnej części wsi na terenie Urzędu
Sołectwa, na działce nr 102.
Wieś: Havranec
We wsi Havranec nie widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków
kultury narodowej żaden obiekt zabytkowy. W okolicy szczytu Filipovský znajduje się
wojenny pomnik.
Wieś: Kapišová
We wsi Kapišová widnieją w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej dwa obiekty:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11641/0 – pamiątka
kulturalna leży na terenie wsi i posiada trzy obiekty:
•
Pomnik nieopodal wsi zbudowany z dwóch czołgów symulujących
walkę
•
Pomnik ku czci czechosłowackich żołnierzy
•
Dwa sowieckie czołgi T-34 z grobem żołnierza Armii Czerwonej (działka
nr 495)
•

Grekokatolicki kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny – nr
ÚZPF – 194/0 – obiekt zbudowany w 1892 roku, w duchu późnego ukraińskiego
baroku, na wzniesieniu w zachodniej części wsi, na działce nr 1 i 2.

Wieś: Kružlová
We wsi Kružlová widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej jeden obiekt:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11642/0 – zabytek
zbudowany jest z ośmiu czołgów rozmieszczonych w bojowych pozycjach na
wschodniej stronie wsi.
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Wieś: Nižná Pisaná
We wsi Nižná Pisaná widnieją w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków
kultury narodowej dwa obiekty:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11643/0 – obiekt
historyczny obejmuje cały teren wsi, jest to park usytuowany w centrum wsi przy
kościele grekokatolickim, gdzie umieszczone są dwa sowieckie czołgi T-34,
pomnik i sowiecka haubica wolno stojąca ,za wsią obok drogi w kierunku na Vyšnú
Písanú.
• Krzyż – nr ÚZPF – 1884/0 – drewniany krzyż pochodzący z XIX wieku,
usytuowany na miejscowym cmentarzu przy kościele grekokatolickim w centrum
wsi na działce nr 4.
Wieś: Svidnička
We wsi Svidnička widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej jeden obiekt:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11646/0
–
obiekt historyczny obejmuje cały teren wsi, jest nim przestrzeń znajdująca
się w południowej części miejscowości wraz z czołgiem T-34
Wieś: Vápeník
We wsi Vápeník widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków kultury
narodowej jeden obiekt:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11647/0
- obiekt historyczny obejmuje cały teren wsi, jest nim przestrzeń znajdująca się na
południowy-wschód od miejscowości, gdzie umieszczony został jeden sowiecki czołg T34.
Wieś: Vyšná Pisaná
We wsi Vyšná Pisaná widnieje w centralnym wykazie zabytków w rejestrze zabytków
kultury narodowej jeden obiekt:
• Miejsce pamięci operacji kapracko-dukielskiej – nr ÚZPF – 11644/0
–
obiekt historyczny obejmuje cały teren wsi, jest to pomnik ku czci poległych
żołnierzy podczas II Wojny Światowej i samotnie stojący czołg T-34 na
północnym skraju miejscowości.
Na terenie występowania zabytków niezbędne jest przestrzegania przepisów i
postanowień § 32 z ustawy o ochronie zabytków. We miejscowościach znajdują się także
inne obiektu o wartościach architektonicznych, historycznych i kulturowych, które nie są
włączone do państwowej ewidencji zabytków. Obiekty takie należy wytypować i włączyć je
na listy zabytków w poszczególnych prowincjach. Wsie zgodnie z § 14 ustawy nr 49/2002
o ochronie zabytków w brzmieniu późniejszych przepisów, mogą dane obiekty włączyć do
ewidencji zabytków wsi. Do ewidencji zabytków można włączyć ruchomości i
nieruchomości, połączenie działania człowieka i przyrody, wydarzenia historyczne, nazwy
ulic, nazwy terenu i nazwy geograficzne nawiązujące do historii i osobliwości danej wsi.
Do wiejskiego wykazu zabytków można włączyć także drzewa, przydrożne kapliczki,
krzyże i inne obiekty. Regionalny Zarząd Zabytków Preszów na żądanie może zaoferować
wsiom metodyczną i naukową pomoc przy ewidencji zabytków.
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9.

Analiza SWOT przedmiotowego obszaru

Analiza SWOT ukazuje kompleksowy obraz sytuacji wsi – jej mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia dla rozwoju. Na podstawie analizy SWOT można dokładniej zdefiniować
odpowiednie cele, które będą wykorzystywane w kierunku pozytywnego rozwoju wsi i
eliminowania problemów oraz ewentualnego ryzyka. Analiza pomaga także identyfikować
obszary priorytetowe, które należy rozwijać. Z tego powodu nie należy jej dzielić według
sektorów.
Oprócz analizy stanu danego obszaru przedmiotem zainteresowania jest także okoliczne
środowisko wywierające pozytywne lub negatywne wpływy. Na podstawie tego analiza
SWOT dzieli się na analizę środowiska wewnętrznego i zewnętrznego.
W zależności od charakteru obserwowanych zjawisk analiza SWOT rozróżnia czynniki
dodatnie i ujemne. Czynniki dodatnie (szanse i mocne strony) przedstawiane są przez
czynniki wywołujące procesy rozwojowe. Czynniki ujemne (zagrożenia i słabe strony)
oznaczają problemy przy procesach rozwojowych.

9.1.

Analiza SWOT potencjału zrzeszonych wsi w mikroregionie

9.1.1. Analiza SWOT potencjału katastralnego obszaru wsi Kapišová
PHSR (Program rozwoju społeczno-gospodarczego) wsi Kapišová został ustanowiony przez radę
gminy uchwałą nr 7/2008 z dnia 27. 12. 2008

Infrastruktura i środowisko naturalne
Mocne strony
•
ekologicznie niezakłócone środowisko
naturalne
•
względnie mała odległość od miasta
powiatowego
•
gazociąg we wsi
•
sygnał operatora sieci komórkowej
T- mobile i Orange
•
sieć T-Com
•
niski koszt utylizacji odpadów
•
wodociągi
•
rozgłośnia radiowa
Szanse
•
oczyszczalnia ścieków
•
wybudowanie boiska do piłki nożnej i
siatkówki
•
przebudowa lokalnych szlaków
•
remonty miejscowych dróg
•
remont domu kultury

Słabe strony
•
mniejsza ilość połączeń transportu
autobusowego
•
brak kanalizacji

Zagrożenia
•
duża liczba planowanych inwestycji
•
wysokie koszty finansowania inwestycji
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Środowisko biznesowe
Mocne strony
•
hodowla żywego inwentarza
•
funkcjonujące przedsiębiorstwa leśne
•
brak źródeł zanieczyszczenia
środowiska naturalnego
•
tradycje rolnicze
Szanse
•
perspektywy realizacji obiektów
kwaterunkowych
•
perspektywa dla rozwoju agroturystyki i
turystyki wiejskiej oraz innych form
przyjaznej dla środowiska turystyki
•
możliwości prowadzenia działalności
gospodarczej w ekologicznych
gospodarstwach rolniczych

Słabe strony
•
niechęć mieszkańców do wynajmowania
domów ew. Ich sprzedaży w celach
kwaterunkowych
•
brak obiektów restauracyjnych i
higienicznych w „Dolinie Śmierci”
Zagrożenia
•
dotychczasowa sezonowość przyjazdu
turystów do „Doliny Śmierci”
•
brak tradycji oferowania usług
turystycznych
•
niedostatecznie rozwinięta infrastruktura
turystyczna podczas sezonu letniego

Kultura, sport, usługi
Mocne strony
•
organizowanie przedsięwzięć:
sylwester, dzień matki, wycieczki do Rohuľu
i Stavok
•
inscenizacja walk z okresu II Wojny
Światowej
•
funkcjonująca Ochotnicza Straż
Pożarna
Szanse
•
społeczna potrzeba spotykania się
mieszkańców w podobnych grupach
wiekowych
•
ożywienie wiejskiego życia w wyniku
rozwoju turystyki
•
podstawy do wykorzystywania
opuszczonych domów i ich przebudowy na
domy rekreacyjne.

Słabe strony
•
brak miejsc noclegowych
•
brak restauracji
•
ograniczone usługi z zakresu handlu
•
brak tras rowerowych
•
słaba promocja wsi i „Doliny Śmierci”,
brak zorganizowanych festiwalów
skupiających się na kulturze ludowej.
Zagrożenia
•
prawdopodobnie niski poziom świadczenia
usług w wyniku braku tradycji turystycznych
•
bariera językowa, głównie u starszych
mieszkańców
•
negatywne skutki wynikające z
powiększającej się liczby turystów i braku
infrastruktury
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9.1.2. Analiza SWOT potencjału katastralnego obszaru wsi Kružlová
PHSR (Program rozwoju społeczno-gospodarczego) wsi Kapišová został ustanowiony przez radę
gminy uchwałą nr 20/2009 z dnia 16.12.2009

Techniczna infrastruktura
Mocne strony
•
wybudowany gazociąg
•
wybudowany wodociąg
•
siec telewizji kablowej
•
połączenie z internetem we wsi
•
uregulowany potok
•
wybudowane oświetlenie
•
wystarczający potencjał przy realizacji
prac publicznych
•
wybudowana sieć energetyczna
•
częściowo zorganizowane grunty
•
wspólny urząd w Nižnom Orlíku
•
miejscowa rozgłośnia po remoncie
•
uporządkowane stosunki prawnomajątkowe

Szanse
•
wykorzystywanie zasobów ludzkich przy
budowie infrastruktury
•
wykorzystywanie i czerpanie korzyści z
funduszy UE
•
wspieranie turystyki i wykańczanie
infrastruktury przez władze państwowe
•
wzbudzenie zainteresowania władz
terytorialnych problemami infrastruktury
technicznej

Słabe strony
•
brak kanalizacji
•
niewystarczające zasoby finansowe
•
brak chodników przy głównej drodze
•
niezbędny remont budynku szkoły
podstawowej
•
zła miejscowa komunikacja drogowa
•
niewystarczające połączenia autobusowe
podczas weekendów
•
dom kultury częściowo w opłakanym
stanie
•
słaba struktura zakwalifikowania
potencjału pracy
•
transport zagraża bezpieczeństwu
publicznemu
•
brak technologi do wykorzystywania
źródeł naturalnych
•
brak sieci dróg rowerowych
•
brak punktów czerpania wody w celach
pożarowych
•
zły stan utrzymania dróg państwowych i
miejscowych
Zagrożenia
•
małe zainteresowanie władz państwowych
o wykończenie kompletnej infrastruktury
technicznej
•
powodzie i klęski żywiołowe
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Środowisko naturalne
Mocne strony
•
wybudowana sieć wodociągowa
•
wprowadzona segregacja odpadów
•
wystarczająca ilość zieleni
•
uregulowane cieki wodne
•
wybudowana sieć gazociągowa
•
dostępny bardzo dobry potencjał wodny
•
lasu bogate w zwierzynę łowną, grzyby i
owoce leśne
•
możliwość zbioru owoców leśnych
•
uprawiane ogrody

Słabe strony
•
brak kanalizacji
•
niska świadomość ekologiczna
mieszkańców
•
braki przy segregacji odpadów
•
brak parków i stref wypoczynkowych, ew.
są słabo utrzymane
•
brak miejsc kompostowych
•
niedokończona regulacja cieków wodnych
•
brak wykorzystywania alternatywnych
źródeł energii

Szanse
•
aplikacja możliwości przetwarzania i
wykorzystywania odpadów wsi
•
tereny działań edukacyjnych w ramach
RS
•
surowe karanie osób
zanieczyszczających środowisko naturalne
•
kompletne ukończenie prac nad
techniczną infrastrukturą w ramach działań
samorządów terytorialnych

Zagrożenia
•
ekstremalne warunki pogodowe
•
kataklizmy i katastrofy naturalne
•
miękkie ustawodawstwo ochrony
środowiska naturalnego

Działalność gospodarcza, biznes, eksploatacja zasobów naturalnych
Mocne strony
•
produkcja drewna
•
istniejący drobni rzemieślnicy z
tradycyjnymi wyrobami (wikliniarstwo,
tkactwo)
•
wystarczająca ilość wykwalifikowanych
pracowników
•
bliskość miasta Świdnik
•
dostępność usług finansowych
•
dobre warunki dla hodowli polnej
zwierzyny
•
dostatek źródeł wodnych
•
sklep spożywczo-przemysłowy, bar
•
urząd pocztowy
•
tartak
•
zakład stolarski
Szanse
•
pozytywne zmiany w ustawodawstwie w
zakresie środowiska naturalnego
•
współpraca organizacji w ramach
regionu i euroregionu
•
wystarczająca ilość źródeł finansowania
z UE służąca do poprawy stanu środowiska
naturalnego

Słabe strony
•
mała ilość i niski standard obiektów
kwaterunkowych i wyżywieniowych
•
zły stan techniczny domu kultury
•
nieuporządkowane stosunki prawne
gruntów i budynków dla budowania
infrastruktury handlowej
•
zawieszone usługi fryzjerskie
•
niewystarczająca sieć drobnych
usługodawców
•
brak hodowli polnej zwierzyny

Zagrożenia
•
Globalne, negatywne zmiany klimatyczne
•
kataklizmy i katastrofy naturalne
•
destrukcyjny wpływ gospodarczych grup
lobbystycznych na środowisko naturalne
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Turystyka
Mocne strony
•
istniejąca współpraca z polskimi i innymi
krajowymi i zagranicznymi partnerami
•
podstawy dla rozwoju turystyki pieszej
•
podstawy dla rozwoju turystyki
rowerowej
•
podstawy dla rozwoju zimowej turystyki
narciarskiej
•
zabytki – istniejące naturalne muzeum
wojenne z elementami techniki wojennej z II
Wojny Światowej
•
dostęp do kąpielisk, lodowisk
•
zachowanie tradycyjnego rzemiosła
•
odpowiednie położenie geograficzne
•
bliskość miast Świdnik, Stropkov,
Preszów, Bardejów
•
potencjał dla wybudowania tras
rowerowych
•
tradycja organizowania festiwali w
pobliskim powiatowym mieście
•
możliwość studiowania na kierunkach
turystycznych w Świdniku
Szanse
•
wsparcie państwa dla małych i średnich
firm
•
współpraca z centrami informacyjnymi
•
regionalna i poza regionalna współpraca
samorządów
•
olbrzymie wsparcie dla turystyki od
państwa
•
tworzenie sieci centr turystycznych w
regionie

Słabe strony
•
brak usług informacyjnych i materiałów
promocyjnych
•
niewykorzystane przestrzenie na
przebudowę obiektów kwaterunkowych
•
brak wybudowanych i oznaczonych
szlaków turystycznych i tras rowerowych
•
brak współpracy z sąsiednimi regionami
•
słaba promocja rzemiosła w regionie
•
brak przygotowania mieszkańców w
zakresie oferowania usług turystycznych
•
brak obiektów oferujących wyżywienie w
zakresie tradycyjnych potraw
•
brak przygotowania pod kątem oferowania
usług turystycznych (myślistwo i wędkarstwo)

Zagrożenia
•
ustawodawstwo ograniczające rozwój
turystyki w regionie
•
ryzyko klimatyczne
•
zła pozycja regionu i Słowacji na rynku
turystycznym

Opieka społeczna i służba zdrowia
Mocne strony
•
poliklinika w Świdniku
•
przychodnia lekarska w Świdniku
•
apteki w Świdniku
•
istniejące dobre warunki dla rozwoju
opieki społecznej
•
wybudowany dom pogrzebowy

Szanse
•
tworzenie i zaangażowanie organizacji
pozarządowych w opiekę społeczną i
zdrowotną
•
współpraca w ramach regionu i
euroregionu
•
uzyskiwanie środków z UE

Słabe strony
•
brak miejsc dla chorych i osób w złej
sytuacji społecznej (całodzienna opieka)
•
brak usług transportowych dla osób
chorych i w złej sytuacji społecznej
•
brak klubu seniora
•
brak poradni dla bezrobotnych
•
brak usług dla osób chorych i o złej
sytuacji społecznej (brak terenowych służb
socjalnych)
Zagrożenia
•
przewaga konsumpcyjnego sposobu życia
•
niesprzyjający rozwój demograficzny
•
degradacja środowiska
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Edukacja, kultura i sport
Mocne strony
•
nauka informatyki w szkołach
•
funkcjonowanie przedszkola i szkoły
podstawowej
•
funkcjonowanie szkół średnich w
mieście powiatowym
•
nauka języków obcych w Świdniku
•
funkcjonowanie podstawowej szkoły
plastycznej w Świdniku
•
organizacja festiwali folklorystycznych w
mieście powiatowym
•
funkcjonowanie romskich zespołów
muzycznych
•
funkcjonujący dom kultury
•
organizowanie cyklicznych imprez:
dancingi, bale kostiumowe,
międzynarodowy dzień kobiet, dzień
dziecka, dzień matki, spotkania emerytów,
mikołajki
•
funkcjonująca biblioteka
•
działające kółka zainteresowań i
pozaszkolna działalność
•
istnieje Ochotnicza Straż Pożarna
•
funkcjonujące centrum fitness
•
odbywające się turnieje sportowe
•
istniejący klub piłkarski TJ Družstevník
Kružlová

Słabe strony
•
brak atrakcyjnych kursów zawodowych w
zakresie zawodów potrzebnych na rynku
pracy
•
uboga oferta kursów zawodowych
•
brak działań edukacyjnych dla seniorów
•
brak amfiteatru służącego do organizacji
przedsięwzięć kulturalnych
•
brak muzeum o tematyce wojennej
•
brak stref wypoczynkowych
•
brak klubu dla młodzieży romskiej
•
brak organizowanych działań klubowych

Szanse
•
wymiany kulturowe na szczeblu regionu
i euroregionu
•
przygotowanie i realizacja projektów UE
•
wsparcie dla kultury, edukacji i sportu
oferowane przez podmioty gospodarcze i
sponsorów
•
współpraca wsi z okolicznymi
samorządami i organizacjami

Zagrożenia
•
spadająca liczba uczniów w szkołach
•
destrukcyjny wpływ kultury zachodniej
•
odpływ młodych ludzi ze wsi i regionu
•
negatywny rozwój demograficzny
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9.1.3. Analiza SWOT potencjału katastralnego obszaru wsi Svidnička
PHSR (Program rozwoju społeczno-gospodarczego) wsi Kapišová został ustanowiony przez radę
gminy uchwałą nr 1/2009 z dnia 28.01.2009

Techniczna infrastruktura
Mocne strony
•
wybudowany wodociąg
•
uregulowany bieg potoku
•
odpowiednie warunki dla
wykorzystywania naturalnych źródeł energii
•
dostęp do źródeł naturalnych
materiałów budowlanych i surowców
•
wystarczająca ilość działek do
indywidualnego budownictwa
mieszkaniowego
•
wybudowana sieć energetyczna
•
uporządkowane działki
•
wspólny urząd w Nižnom Orlíku
•
drogi właściwe do ich wykorzystania w
celu dojazdu rowerami do pracy
•
międzynarodowa trasa turystyczna
•
dobry stan przystanków autobusowych
•
dobry stan dróg
•
wyremontowany budynek kulturalnoadmnistracyjny urzędu sołectwa
•
dostęp do internetu przez DSL
•
miejscowy radiowęzeł w dobrym stanie
•
wystarczający zasięg operatorów
telefonii komórkowej
Szanse
•
wykorzystywanie zasobów ludzkich przy
budowie infrastruktury
•
wykorzystywanie funduszy UE
•
wspieranie turystyki i wykończanie
infrastruktury przez państwowej
•
wzbudzenie zainteresowania władz
terytorialnych problemami infrastruktury
technicznej

Słabe strony
•
brak kanalizacji
•
brak gazociągu
•
brak chodników przy głównych drogach
•
niewystarczająca przepustowość
komunikacji drogowej
•
niewystarczająca ilość połączeń
autobusowych; podczas dni wolnych od pracy
i świąt nie ma żadnych połączeń
autobusowych
•
mała pojemność pomieszczenia
kulturalno-administracyjnego
•
brak technologii wykorzystującej zasoby
naturalne
•
brak aktualnej dokumentacji technicznej
do istniejącej infrastruktury
•
brak wybudowanej sieci tras rowerowych
•
brak transportu kolejowego
•
brak punktów czerpania wody do działań
pożarowych
•
niewystarczające utrzymanie stanu dróg
podczas miesiąców zimowych
•
niewystarczające źródła finansowe
Zagrożenia
•
małe zainteresowanie Państwa
wykończeniem infrastruktury technicznej
•
powodzie i klęski żywiołowe

Środowisko naturalne
Mocne strony
•
wybudowana sieć wodociągowa
•
wprowadzona segregacja odpadów
•
uregulowany bieg potoku
•
lasy bogate w zwierzynę łowną, grzyby i
owoce leśne
•
odpowiednie warunki dla budowy
elektrowni wiatrowych
•
pojedyncze osoby korzystające z
odnawialnych źródeł energii

Słabe strony
•
brak kanalizacji
•
niska świadomość ekologiczna
mieszkańców
•
brak parków i stref wypoczynkowych
•
brak miejsc kompostowych
•
niewykorzystane możliwości zbioru
grzybów i owoców lasu
•
niedokończone boisko sportowe
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•
wystarczająca ilość zieleni wiejskiej
•
wybudowany staw zarybiony pstrągami
•
możliwość budowy nowych stawów
•
czysta woda
•
częściowo wybudowane boisko
Szanse
• aplikacja możliwości przetwarzania i
wykorzystywania odpadów wsi
• tereny działań edukacyjnych w ramach
RS
• surowe karanie osób
zanieczyszczających środowisko
naturalne
• kompletne ukończenie prac nad
techniczną infrastrukturą w ramach
działań samorządów terytorialnych

Zagrożenia
•
ekstremalne warunki klimatyczne
•
katastrofy i klęski żywiołowe
•
miękkie ustawodawstwo odnoszące się do
ochrony środowiska naturalnego

Działalność gospodarcza, biznes, eksploatacja zasobów naturalnych
Mocne strony
•
hodowla pstrągów
•
wspólnota gruntowa
•
funkcjonujący drobni rzemieślnicy
wytwarzający tradycyjne przedmioty
(wikliniarstwo)
•
wystarczająca ilość wykwalifikowanej
siły roboczej
•
bliskość miasta Świdnik i Bardejów
•
dostępność usług finansowych
•
odpowiednie warunki do budowy
elektorowi wiatrowych
•
dogodne warunki do hodowli zwierzyny
polnej
•
wystarczająca ilość akwenów wodnych
•
bar
Szanse
•
pozytywne zmiany ustawodawcze w
zakresie ochrony środowiska naturalnego
•
współpraca organizacji w ramach
regionu i euroregionu
•
wystarczająca ilość źródeł finansowania
z UE w zakresie poprawy stanu środowiska
naturalnego

Słabe strony
•
mała ilość i niski standard obiektów
kwaterunkowych i wyżywieniowych
•
nieuregulowany stosunki prawne działek
pod kątem budowania infrastruktury handlowej
•
niewystarczająca ilość drobnych
usługodawców
•
brak hodowli zwierzyny polnej
•
zły stan budynku byłej szkoły
•
niewykorzystane pomieszczenia sklepów
spożywczych
•
brak sklepu spożywczego

Zagrożenia
•
globalnie negatywne zmiany klimatyczne
•
katastrofy i klęski żywiołowe
•
destrukcyjny wpływ gospodarczych grup
lobbystycznych na środowisko naturalne

Turystyka
Mocne strony
•
istniejąca współpraca z polskimi i innymi
krajowymi i zagranicznymi partnerami
•
podstawy do rozwoju turystyki pieszej
•
podstawy do rozwoju turystyki
rowerowej
•
podstawy do rozwoju zimowej turystyki

Słabe strony
•
brak usług informacyjnych materiałów
promocyjnych
•
niewykorzystane przestrzenie na
przebudowę obiektów kwaterunkowych
•
niewybudowane i nie oznaczone szlaki
turystyczne i trasy rowerowe
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narciarskiej
zabytki – technika wojenna – sowiecki
czołg T-34 z II Wojny Światowej
•
dostępność do kąpieliska, lodowiska
•
zachowane tradycyjne rzemiosła
•
odpowiednie położenie geograficzne
•
odpowiednie warunki dla hodowli ryb i
myślistwa
•
bliskość miast Stropkov, Świdnik,
Preszów, Bardejów
•
bliskość miejscowych atrakcji, zabytków,
skansenu, drewnianych kościołów,
obszarów rekreacyjnych
•
potencjał dla wybudowania tras
rowerowych
•
tradycja w organizowaniu festiwali w
pobliskim mieście powiatowym
•
możliwość studiowania kierunków
związanych z turystyką w Świdniku
Szanse
•
wsparcie małych i średnich firm oraz
państwa w zakresie turystyki
•
współpraca z centrami informacyjnymi
•
regionalna i ponadregionalna
współpraca samorządów
•
ogromne wsparcie dla turystyki ze
strony państwa
•
współpraca z centrami turystycznymi w
regionie
•

•
•
•
•
•
•

brak współpracy z sąsiednimi regionami
słaba promocja rzemiosł w regionie
brak przygotowania mieszkańców na
oferowanie usług turystycznych
brak turystycznych tablic informacyjnych
brak obiektów restauracyjnych z
tradycyjnymi daniami
brak przygotowania w ferowaniu usług
myśliwskich w zakresie turystyki (myślistwo i
wędkarstwo)

Zagrożenia
•
ustawodawstwo ograniczające rozwój
turystyki
•
zagrożenia klimatyczne
•
zła pozycja Słowacji i regionu na rynku
usług turystycznych

Opieka społeczna i służba zdrowia
Mocne strony
•
poliklinika w Świdniku
•
przychodnia lekarska w Świdniku
•
apteki w Świdniku
•
istniejące dobre warunki dla rozwoju
opieki społecznej
•
wybudowany dom pogrzebowy
•
służby opieki społecznej we wsi

Szanse
•
powoływanie i angażowanie
pozarządowych organizacji w zakresie
opieki społecznej i zdrowotnej
•
współpraca w ramach regionu i
euroregionu
•
pozyskiwanie środków z UE

Słabe strony
•
brak domu pogrzebowego
•
brak stołówki oferującej wyżywienie
•
brak usług transportowych dla osób
chorych
•
brak ośrodków informacyjnych dla osób
bezrobotnych
•
brak usług świadczonych dla osób
chorych, znajdujących się w złej sytuacji
społecznej (brak terenowych jednostek opieki
społecznej)
Zagrożenia
•
przewaga konsumpcyjnego trybu życia
•
niesprzyjający rozwój demograficzny
•
degradacja środowiska naturalnego
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Edukacja, kultura i sport

Mocne strony
•
obecność przedszkola i szkoły
podstawowej w pobliżu wsi w mieście
Świdnik
•
obecność szkół średnich i liceum w
Świdniku
•
możliwość nauki języków obcych w
Świdniku
•
obecność podstawowej szkoły
plastycznej w Świdniku
•
funkcjonowanie domu kultury
•
istniejące cykliczne działania: dzień
dziecka, dzień matki, spotkania emerytów,
mikołajki
•
odbywają się turnieje sportowe
•
grekokatolicki kościół z 1914 roku
•
klub emeryta – Jednota
•
Ochotnicza Straż Pożarna
•
koło łowieckie
•
spotkania mieszkańców wsi podczas
większych imprez odbywających się we wsi

Słabe strony
•
brak amfiteatru mogącego ułatwić
organizację kulturalnych przedsięwzięć w
miesiącach letnich
•
brak atrakcyjnych kierunków edukacyjnych
potrzebnych na rynku pracy
•
słaba oferta kursów doskonalących
•
brak kursów dla starszych mieszkańców i
innych emerytów
•
brak działań w zakresie edukacji trzeciego
wieku
•
brak przestrzeni publicznej
•
niewystarczająca ilość obiektów
sportowych
•
brak muzeum
•
brak klubów dla młodzieży
•
brak organizowanych przez kluby imprez i
działań

Szanse
•
wymiana kulturowa na poziomie
regionalnym i poza regionalnym
•
przygotowanie i realizacja projektów UE
•
wsparcie kultury, edukacji i sportu przez
podmioty gospodarcze i sponsorów
•
współpraca wsi z okolicznymi
samorządami i organizacjami

Zagrożenia
•
spadająca liczba uczniów w szkołach
•
destrukcyjny wpływ kultury zachodniej
•
odpływ młodych ludzi ze wsi i regionu
•
negatywny rozwój demograficzny

Wsie Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Dobroslava, Vápeník, Dlhoňa, Havranec nie posiadają
opracowanego i uchwalonego Programu rozwoju społeczno-gospodarczego.
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10. Analiza SWOT potencjału turystycznego w mikroregionie

Mocne strony
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

istniejący potencjał przyrodniczy, flora,
fauna, krajobrazy
ekologicznie niezakłócone środowisko
naturalne
różnorodność atrakcji turystycznych dla
najróżniejszych grup docelowych
• podstawy rozwoju turystyki pieszej
• podstawy rozwoju turystyki rowerowej
• podstawy rozwoju zimowej turystyki
narciarskiej
• historia wojenna (najcięższe walki na
terenie Słowacji podczas I i II Wojny
Światowej)
• mnogość zabytków historycznych
• znaleziska archeologiczne
• dziedzictwo kulturalne, sztuka ludowa,
muzyka, rzemiosło, folklor,
architektura, programy kulturalne
zachowane rzemiosła ludowe,
zachowane tradycje i ludowe zwyczaje
odpowiednie warunki
dla wiejskiej turystyki z
możliwościami w
zakresie myślistwa i
wędkarstwa
obecność stawów
rybnych
wystarczająca ilość
akwenów wodnych
korzystny poziom cenowy dla turystów
zagranicznych
istniejąca współpraca z polskimi i
innymi krajowymi i zagranicznymi
partnerami
bliskość miast Stropkov, Bardejów,
Świdnik
bliskość lotniska w Świdniku
stosunkowo spokojny i bezpieczny
region
bliskość granicy z Polską
funkcjonujące obiekty kulturalne
tradycja w organizowaniu festiwali w
powiatowym mieście Świdnik
obecność cyklicznych imprez
kulturalnych
tradycja w organizowaniu turniejów
sportowych
międzynarodowe trasy turystyczne
gazociągi we wsiach

Słabe strony
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

brak wyraźnego wizerunku
turystycznego, słaba znajomość Słowacji ze
strony zagranicznych operatorów
touroperatorów
docelowy region jest nieznany
zagranicznym turystom
brak usług informacyjnych i materiałów
promocyjnych
brak informacyjnych tablic turystycznych
niewystarczająca orientacja słowackich
biur podróży na organizowanie wycieczek w
dany region
brak wybudowanej sieci miejscowych i
regionalnych punktów i biur informacyjnoturystycznych
stagnacja przy organizowaniu działań
turystycznych w krajowej turystyce
niewystarczająca opieka nad zabytkami
mała ilość produktów z tzw. przyjaznych
form turystycznych – turystyka rowerowa,
agroturystyka, żeglarstwo, fitness, wellness
opóźnione działania marketingowe w
sferze gospodarczej
spontaniczne działania w rozwoju
turystyki na poziomie regionalnym i
narodowym
trwała niechęć do współpracy
przedsiębiorców w celu zrzeszania się i
zadowolenia turystów
niewystarczająca koordynacja
podmiotów turystycznych na poziomie
lokalnym i regionalnym
nierównomierny poziom oferowanych
usług, które nie osiągają poziomu
europejskiego
niewystarczająca ilość kompleksowych
produktów turystycznych
niewystarczające wyposażenie przy
realizacji działań
niewystarczające wyszukiwanie i
tworzenie atrakcji
bariery językowe personelu przy
kontaktach z zagranicznymi turystami
niewystarczająca ilość dodatkowych
usług i ich niski standard (jeśli w ogóle
istnieją)
słabe udogodnienia dla mieszkańców
brak zaplecza kwaterunkowego
brak zaplecza wyżywieniowego
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•
•
•
•
•

wybudowane wodociągi
oświetlenie
radiowęzły
sieci energetyczne
sygnał operatora sieci komórkowych Tmobile i Orange

Szanse
•
pozytywne skutki wejścia obszaru w
struktury UE, uproszczenie
przemieszczania się osób w ramach UE
•
ukazywanie wschodniej i środkowej
Europy jako miejsca atrakcyjnego
turystycznie
•
większa uwaga poświęcana nowym
krajom UE
•
wsparcie rozwoju regionalnego przez
Unię Europejską
•
wykorzystywanie programów wsparcia
UE w celu odbudowania infrastruktury i
tworzenie nowych produktów
•
większa ilość planów rozwojowych
przedsiębiorców, samorządów i sektora
non-profit
•
wsparcie rozwoju regionalnego przez
Unię Europejską
•
ujednolicenie wytycznych UE z
miejscowym prawem w sprawie ruchu
turystycznego
•
stymulowanie średnich warstw
obywatelstwa do uczestnictwa w krajowej
turystyce
•
wkład turystyki w stabilizację
ekonomiczną w regionie
•
współpraca regionów przygranicznych
•
wzrost znaczenia internetu i technologii

•
•
•
•

ograniczony dostęp do sklepów
brak wybudowanej infrastruktury
niedokończona kanalizacja
niewystarczające połączenia autobusowe
głównie podczas weekendów
•
brak transportu kolejowego
•
zły stan miejscowej komunikacji
•
brak chodników
•
brak szlaków turystycznych i tras
rowerowych
•
brak parków i stref wypoczynkowych, ew.
są słabo utrzymane
•
brak przystosowanych miejsc
spotkań mieszkańców
•
niewystarczająca ilość obiektów
sportowych
•
brak służby zdrowia i opieki społecznej
•
długotrwały
brak
finansowania
i
wspierania działań kulturalnych i sportowych
•
brak powierzchni sportowych
•
zły stan techniczny istniejących obiektów
sportowych
•
wypasanie krów i ich hodowla na wolnym
powietrzu
w
przestrzeni
regionu
odpowiedniego dla turystyki.
Zagrożenia
•
niewystarczający program wsparcia
turystyki ze strony państwa, przejawiający
się słabym zainteresowaniem państwa
turystyką
•
niewystarczające przygotowanie do
wykorzystywania funduszy europejskich
•
brak przygotowania i nieistniejące plany
rozwoju turystyki w regionach i miejscach
docelowych
•
niewystarczające inwestycje podmiotów
zagranicznych w rozwój infrastruktury
turystycznej
•
niedostateczna koordynacja ze strony
instytucji rządzących (centrum VUC, wieś,
region)
•
spadek popytu w ramach miejscowej
turystyki
•
niewystarczający poziom cen i jakości,
słaba jakość podstawowych dodatkowych
usług
•
słabo rozwinięta świadomość ochrony
środowiska naturalnego
•
zagrożenie zaniku tradycyjnych rzemiosł
i rękodzielnictwa
•
powstawanie osad romskich i działania
kryminalne niektórych przedstawicieli tej
grupy mieszkańców
•
wdrażanie programów inwestycyjnych
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•
•
•
•

•

informacyjnych przy promocji
poprawa promocji mikroregionu jako
celu wypraw turystycznych
ożywienie rozwoju wsi w wyniku
rozwoju turystyki
poprawa niewykorzystanego potencjału
ekonomicznego, rozwój turystyki jako
gałęzi gospodarczej
rozwój dotychczas marginalizowanych
form turystyki (spotkania biznesowe,
ekoturystyka, turystyka wiejska, turystyka
oparta na bazie dziedzictwa kulturalnohistorycznego
rozwój i budowanie nowych szlaków
turystycznych i tras rowerowych,
ujednolicenie i poprawa jakości oznaczania
poszczególnych szlaków,
internacjonalizacja poszczególnych
szlaków + przypisywanie charakterystyk
tematycznych do poszczególnych szlaków
oraz rozwój usług dodatkowych (np.
wypożyczalnie, serwisy, przechowalnie itp.)

•
•
•
•
•
•

bez respektowania zasad trwałego rozwoju
powolne wprowadzanie nowoczesnych
systemów informacyjnych
brak własnych źródeł finansowania
programów Unii Europejskiej
niski poziom ludności kupującej wpływa
na blokowanie popytu na usługi
niewystarczająca efektywność i słaba
zyskowność usług ze względu na słaby
popyt i rynek
niewystarczająco motywujące
środowisko dla inwestorów
niewystarczająca ilość środków
finansowych przeznaczonych na
odbudowanie infrastruktury technicznej
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11. Obszary krytyczne
Zidentyfikowane problemy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

stworzenie produktu – brak odpowiedniej jakości produktów turystycznych –
pakietów, programów (brak zintegrowanego produktu dla mikroregionu i okolic),
brak źródeł informacji o mikroregionie,
słabe uwidocznienie regionu,
niewystarczające informowanie o atrakcjach mikroregionu,
słaby marketing turystyczny (promocja, koordynacja, logistyka) na poziomie
wojewódzkim i lokalnym, a także poszczególnych podmiotów oferujących usługi
turystyczne,
nieistniejąca kompleksowa oferta turystyczna,
nieistniejące centra wykorzystywane w celach kulturalnych i sportowych o
wymaganym standardzie oferowanych usług,
niedokończona sieć tras rowerowych i niedostateczna oferta serwisu i usług dla
rowerzystów,
brak parkingów (publicznych, bezpłatnych i strzeżonych),
niewystarczające wyposażenie przy oferowanych atrakcjach,
słaba infrastruktura społeczna,
zły stan techniczny infrastruktury transportowej,
niewystarczająca oferta i niski poziom usług,
brak usług kwaterunkowych i wyżywieniowych,
brak publicznych obiektów sanitarnych,
słaba znajomość języków obcych,
brak przygotowania mieszkańców do oferowania usług turystycznych,
niska jakość siły roboczej w zakresie turystyki,
zły stan techniczny i niedostateczna ochrona wielu zabytków kulturalnych i
historycznych, potrzeba sporych środków do ich renowacji,
niedocenienie znaczenia wspólnej współpracy i koordynacji działań organów
państwowych, organów samorządowych, regionalnych agencji rozwoju,
regionalnych stowarzyszeń turystycznych i innych działaczy turystycznych,
słaba i niesystematyczna pomoc w rozwoju turystyki na poziomie wojewódzkim i
miejscowym, limitowane regionalne programy wsparcia i mikro-granty, brak
przygotowania ofert inwestycyjnych w zakresie turystyki dla inwestorów,
ograniczony dostęp do źródeł finansowania inwestycji, lub zabezpieczenia
współfinansowania projektów rozwoju turystyki,
niewystarczające wykorzystywanie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju
turystyki,
turystyka wiejska, agroturystyka i ekoturystyka znajdują się w początkowym
stadium rozwoju
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II. Synteza
1. Część projektowa
7.1.

Wizja rozwoju i promocji turystyki w mikroregionie, cele
strategiczne

Mikroregion "Dolina Śmierci" oferuje turystom czystą naturalną przyrodę, możliwości
agroturystyczne jak i pamiątki historyczne na małym zamkniętym obszarze. Niestety
potencjał regionu nie jest wystarczająco wykorzystany, pomimo zainteresowania
krajowych jak i zagranicznych turystów region nie oferuje więcej niż krótkotrwałe pobyty i
turystyki jednodniowej. Rolą poniższego dokumentu jest przedstawienie wizji i możliwości
jak osiągnąć to, aby mikroregion postrzegany był jako docelowe miejsce wielodniowych
wypraw turystycznych i jako ciekawa lokalizacja, która znajduje się na jednej z głównych
wschodnioeuropejskich tras.
Zwiększyć atrakcyjność i promowanie mikroregionu "Dolina Śmierci" jako
ważny kulturalny zabytek historyczny – nie tylko z racji na mającą tu miejsce
operację karpacko-dukielską (jedne z najcięższych walk na terenach Słowacji
podczas II Wojny Światowej) ale także miejsce operacji wojennych z okresu I Wojny
Światowej i w ramach tego utworzyć pakiet usług także z innymi działaniami
turystycznymi, które utworzą z rejonu ciekawy cel podróży turystycznych.
Na podstawie tej wizji są w nakreślone w strategii następujące strategiczne cele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

utworzyć i zaoferować turystycznym grupom docelowym konkurencyjne produkty i
programy pobytowe,
skierować działania marketingowe na wspieranie promocji, sprzedaży i dystrybucji
utworzonych produktów i programów,
w celu wykonania określonych zadań wspierać budowę adekwatnych i
efektywnych struktur organizacyjnych,
znacząco rozszerzyć podstawową i dodatkową infrastrukturę turystyczną
(zakwaterowanie, gastronomia, urządzenia sportowo-rekreacyjne) i poprawiać jej
jakość,
wspierać wszystkie elementy i działania oferty turystycznej i ich pozytywnego
wkładu w ekonomiczny rozwój mikroregionu, wpływającego na poprawę jakości
życia i rozwoju prowincji,
przedłużyć okres pobytu turystów w mikroregionie,
sprzyjać stabilizacji i tworzeniu nowych miejsc pracy we wsiach mikroregionu,
które charakteryzują się wysokim poziomem bezrobocia,
wspierać poprzez działania turystyczne rozwój małych i średnich firm i
odpowiedniej infrastruktury na obszarze mikroregionu
przyczyniać się do zwiększenia dochodów w budżetach wsi
przyczyniać się do zachowania i poprawiania jakości środowiska naturalnego i
trwałego rozwoju turystyki,
poprzez rozwój turystyki poprawić integrację mieszkańców wsi mikroregionu,
zwiększyć ogólną świadomość mieszkańców mikroregionu, głównie poprzez
poprawę jakości udzielanych informacji.
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1.2. Plan działań
1.2.1. Projektowe priorytety, środki i działania turystyczne
1. Priorytet
Współpraca we wspieraniu podmiotów w zakresie ruchu turystycznego
Pod hasłem współpraca rozumiemy działania określonej ilości podmiotów w celu
osiągnięcia określonego celu. Podstawą jest osiągnięcie efektu synergii uzyskania
korzyści dzięki umiejętnemu połączeniu poszczególnych podmiotów w pracy nad jednym
celem.
Łączenie się wsi w mikroregiony jest jedną z możliwości na wzmocnienie danego obszaru.
Poprzez rozwój infrastruktury technicznej i poprawę stanu środowiska naturalnego
następuje także rozwój turystyki. Ruch turystyczny przejawia się jako jedna z możliwości
ożywienia regionów o spadającej jakości życia (brak miejsc pracy, starzenie się populacji).
W przypadku jeśli wsie mikroregionu zdecydują się na współpracę, otwiera się wiele
możliwości, którymi mogą się zajmować – marketing obszaru, zarządzanie miejscami
docelowymi, przygotowanie pakietów i produktów turystycznych, współpraca z innymi
krajowymi regionami a także wspólne działania rozwojowe (rozwój infrastruktury
turystycznej, wspólna promocja, budowanie ujednoliconego systemu informacyjnego itd.).
Dla rozwoju turystyki ważna jest współpraca międzysektorowa, opierająca się na
partnerstwie i współpracy kilku podmiotów na obszarze mikroregionu. Lokalnie działające
grupy łączą podmioty sektora publicznego i prywatnego – wsie, przedsiębiorców,
organizacje non-profit, a także niezorganizowanych mieszkańców.
Mikroregion "Dolina Śmierci" powstał w celu zrzeszenia wsi na konkretnym obszarze w
celu poprawy jakości życia jego mieszkańców, a także aby dać nowy impuls do rozwoju
zrzeszonych wsi.
1.1. Środki:
Zabezpieczenie efektywnej współpracy podmiotów turystycznych,
koordynacja ich działań pod kątem rozwoju turystyki w mikroregionie.

samorządów

i

1.1.1. Działania:
1.1.1.1. Ustawodawczo i organizacyjnie zapewnić wejście mikroregionu "Dolina Śmierci"
w struktury Organizacji Turystycznej Horný Zemplín i Horný Šariš.
1.1.1.2. Stworzyć stanowisko koordynatora, ew. managera Stowarzyszenia Mikroregionu
"Dolina Śmierci", który będzie zabezpieczał wzajemną współpracę przede
wszystkim z regionalnymi organizacjami turystycznymi przy tworzeniu produktów,
promocji i zarządzaniu ruchem turystycznym.
1.1.1.3. Ujednolicić marketingową strategię mikroregionu ze strategiami Organizacji
Turystycznych Horný Zemplín i Horný Šariš przy współpracy wszystkich
członków Stowarzyszenia Mikroregionu.
1.1.1.4. Utworzyć warunki dla współpracy wsi mikroregionu z sektorem prywatnym przy
przygotowywaniu wspólnych projektów rozwojowych.
1.1.1.5. Wspierać współpracę Stowarzyszenia Mikroregionu z sąsiednimi regionami z
naciskiem na współpracę transgraniczną.
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2. Priorytet
Marketingowe wsparcie ruchu turystycznego
Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na ruch turystyczny w regionie jest
odpowiednia ilość informacji możliwościach spędzania wolnego czasu i kompleksowej
ofercie turystycznej. W chwili obecnej, gdy turystyka staje się jedną z ważniejszych
dziedzin gospodarki, ważne jest odpowiednie promowanie działań i atrakcji mikroregionu.
Informacje o infrastrukturze turystycznej można podzielić według ich wpływu i grup
docelowych, którym dane informacje są oferowane, informacje można podzielić także na
te które zostają wewnątrz regionu jak i na te, które wychodzą poza region.
Informacje skierowane poza region służą promowaniu oferty konkretnego regionu w
konkurencyjnym środowisku innych regionów i do uświadomienia grupy docelowej
potencjalnych turystów, że dany region jest wystarczająca atrakcyjny i spełni ich
wymagania dotyczące spędzania wolnego czasu. Do głównych nośników tych informacji
należą drukowane i elektroniczne materiały promocyjne, prezentacje regionów na targach
turystycznych itp. Podmiotami współdziałającymi w zakresie przygotowania informacji i
promocji regionu są informacyjne centra turystyczne, miejskie i kulturalne ośrodki
informacyjne (idealne w celu promowania ponadregionalnego).
Informacje pozostające w regionie są przekazywane turystom, którzy już na dany region
przybyli. Celem tych informacji jest przedstawienie i promowanie oferty konkretnych
miejsc, ciekawostek i zabytków, przekazanie informacji o możliwościach spędzania
wolnego czasu i zaspokojenie potrzeb turystów związanych z ich pobytem w regionie.
Informacje mogą być przekazywane za pomocą przewodników, map, lokalnych systemów
informacyjnych – kluczową rolę odgrywają miejscowe ośrodki informacyjne.
W chwili obecnej nie ma opracowanej ujednoliconej strategii promocji mikroregionu –
generalnie chodzi o skrótowe informacje w mediach, ewentualnie odrębne wspomnienia
turystów z przeszłości. Rolę ośrodków informacyjnych częściowo zastępuje działanie
Wojskowego Instytutu Historycznego – muzeum wojenne w Świdniku jeśli chodzi o
turystów zainteresowanych historią wojenną tego regionu, oraz organy samorządowe –
urzędy sołectw oferujące podstawowe informacje i usługi dla turystów. Niezbędne jest
promowanie regionu jako odrębnej całości, jako elementu szerszego stowarzyszenia wsi
w ramach pogranicza czecho-słowackiego (według grup docelowych – skupienie się na
historii operacji wojennych z okresu I i II Wojny Światowej, unikatowych budynkach
drewnianych kościołów po stronie słowackiej jak i po polskiej stronie granicy,
nienaruszonej i do niedawna niepoznanej przyrodzie w okolicach granicznego pasma
Beskidu Niskiego). Ważne jest także udzielanie informacji wewnątrz region – oprócz
istniejących oznaczeń turystycznych i tablic informacyjnych, utworzenie centrum
informacji turystycznej.
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2.1. Środki:
Wsparcie promocji i informowanie turystów, ew. potencjalnych turystów o mikroregionie.
2.1.1. Działania:
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.

W zakresie promocji współpracować z innymi podmiotami turystycznymi i
obszarami regionu (przygotowanie wspólnej strategii marketingowej) w
działaniach wspólnie z Organizacją Turystyczną Horný Zemplín i Horný Šariš,
PSK, SACR i innymi podmiotami.
Dla mikroregionu "Dolina Śmierci" zorganizować we wsi Kapišová informacyjne
centrum turystyczne (ITC).
Zabezpieczenie realizacji kompleksowego systemu obiektów informacyjnych –
tablic służących do zapoznawania się z zabytkami kulturalnymi i historycznymi,
których elementem będzie konkretna sytuacja z operacji karpacko-dukielskiej
w "Dolinie Śmierci" z dni 25 – 27. 10. 1944 roku.
Uruchomić stronę internetową mikroregionu "Dolina Śmierci" zawierającą
informacje turystyczne w mikroregionie i okolicach.
Zabezpieczenie przygotowania filmu dokumentalnego i mikroregionie i
okolicach.
Zabezpieczenie działań marketingowych – materiały promocyjne: plakaty
reklamowe, ulotki informacyjne, broszury, widokówki mapy, suweniry i gadżety
promocyjne.
W ramach działań public relations skorzystać z możliwości zaproszenia
krajowych i zagranicznych reporterów w celu pobytu ich w mikroregionie i
przedstawienie im produktów z zakresu ruchu turystycznego w mikroregionie i
okolicach, którzy opiszą region w swoich mediach.
Wykorzystać medialny sposób promocji i współpracy – radio, TV, prasa
regionalna, internet.
Zabezpieczyć
odpowiednią
aktualizację
strategicznego
dokumentu
mikroregionu.
Wspierać inicjatywy i działania sprzyjające promocji miejscowych tradycji,
folkloru i wydarzeń społeczno-kulturalnych.
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3.

Priorytet

Przygotowanie i tworzenie produktów i programów turystycznych
Na terenie mikroregionu "Dolina Śmierci" w chili obecnej nie istnieje żadna ogólna oferta
konkurencyjnych produktów (usługi i programy), i programów turystycznych, które
mogłyby być oferowane, promowane i sprzedawane. Ich zaprojektowanie jest jednym z
celów tego dokumentu. Na terenie występują pojedyncze działania, ich oferta jest jednak
niewystarczająca i nie tworzy spójnej całości.
Oferta kompleksowych programów turystycznych i produktów jest bardzo ważna dla
potencjalnego turysty i klienta. O ile wybierze pakiet usług turystycznych nie będzie się
musiał dalej martwić o ciągłe planowanie i organizacją pobytu w regionie. Z drugiej strony
niezbędne jest zachowanie przez klienta poczucia osobistej swobody, organizator musi
być przygotowany do akceptowania życzeń klienta i elastycznej reakcji aby przygotować
wybrany przez klienta pakiet usług.
Efektywne przygotowanie, tworzenie i realizacja programów turystycznych i produktów
uwarunkowane jest także od zadowalającej sieci urządzeń podstawowej infrastruktury w
regionie, funkcjonującej struktury organizacyjnej, jakości zasobów ludzkich i wsparcia
marketingowego przy sprzedaży i promocji produktów. Ważne jest także niezbędne
pokrycie środków finansowych.
Według wpływu na obszary turystyczne programy można podzielić na:
− miejscowe programy i produkty turystyczne wykorzystują programy i cele tylko w
ramach danego obszaru (na przykład w naszym przypadku miejscowe przedsięwzięcia,
ewentualnie zabytki historyczne)
− lokalne programy i produkty turystyczne – związane są z większym terenem,
wykorzystywane na szerszą skalę (trasy turystyczne i rowerowe przechodzące przez
region)
− regionalne programy i produkty turystyczne – wiążą się z takim celem lub
ciekawostką, która ma znaczenia dla całego regionu (atrakcje "Dolina Śmierci" jako część
poddukielksiego pola bitwy)
− ponadregionalne programy i produkty turystyczne przekraczają swoim
oddziaływaniem granice regionu. Wykorzystują destynacje turystyczne znajdujące się
poza granicami regionu (drewniane kościoły okręgu karpackiego)
3.1.

Środki:

Tworzenie programów tematycznych ruchu turystycznego z wykorzystaniem miejscowych
możliwości, tradycji, folkloru i wydarzeń społeczno-kulturalnych.
Mikroregion "Dolina Śmierci" oferuje swoim gościom kilka atrakcji, często atrakcje te są
unikatowe na skalę turystyki na Słowacji. Ciężko jest wyróżnić, która z danych atrakcji jest
najważniejsza dla rozwoju turystyki, istotną rolę odgrywa turystyka edukacyjna po
miejscach walk z okresu II Wojny Światowej i zwiedzanie drewnianych kościołów (większe
zainteresowanie kościołami wychodzi z wpisania niektórych z nich na listę Światowego
dziedzictwa UNESCO – drewniana cerkiew w okolicznej miejscowości Ladomíra).
Niezbędną rzeczą w pierwszej kolejności jest wybudowanie funkcjonalnego systemu
informacyjnego, który będzie mógł sprowadzać i kierować turystów w kierunku
mikroregionu – punktem wyjściowym jest słynny pomnik dwóch czołgów – dzięki
położeniu w sąsiedztwie głównej arterii drogowej jest to najczęściej odwiedzany pomnik
w najbliższej okolicy.
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3.1.1. Dziania:
3.1.1.1. Stowarzyszenie mikroregionu zabezpieczy coroczne organizowanie wydarzenia
historycznego i społeczno-klulturalnego pt.: "Rekonstrukcja walk w Dolinie
Śmierci" (w terminie nawiązującym do rocznicy zwycięstwa pod Duklą – z
naciskiem na program wydarzeń w 2014 roku – 70-lecie Operacji karpackodukielskiej).
3.1.1.2. We wsi Kružlová zabezpieczyć budowę amfiteatru służącego do organizowania
imprez połeczno-kuturalnych i folklorystycznych.
3.1.1.3. Wykorzystać długotrwałe tradycje folklorystyczne w powiatowym mieście
Świdnik w celu organizowania i propagowania działań społeczno-kulturalnych w
mikroregionie.
3.1.1.4. We wsiach mikroregionu wspierać wszystkie formy zachowania dziedzictwa
kulturalnego, sztuki ludowej, folkloru i architektury.
3.1.1.5. We wsiach mikroregionu wspierać wszystkie formy zachowania rzemiosła
ludowego, zwyczajów i tradycji.
3.2. Środki:
Tworzenie programów i produktów zorientowanych na aktywną turystykę (turystyka
piesza, turystyka rowerowa, letnie i zimowe wydarzenia, sporty ekstremalne)
Istniejącą sieć lokalnych i dalekobieżnych szlaków turystycznych, tras rowerowych i tras
narciarstwa biegowego zalecamy uzupełnić o kilka nowych odcinków, tak aby możliwe
było tworzenie lokalnych turystycznych okręgów (piesze, rowerowe, narciarskie) na
terenie mikroregionu z różnymi stopniami trudności i długości dla kilku rodzajów turystów.
Oprócz tradycyjnych form poruszania się, zalecamy uzupełnić trasy o miejsca z
możliwością korzystania z rekreacji wodnej (w okresie zimowym możliwość wykorzystania
akwenów wodnych jako lodowiska) i sportów ekstremalnych (paralotniarstwo).
3.2.1. Działania
3.2.1.1. We wsi Dobroslava proponowany pieszy szlak turystyczny Dobroslava, kota
533 Javorie, Vyšná Písaná przez tereny operacji wojskowych z możliwością
zwiedzania byłych okopów, ewentualnie zniszczeń wojennych
3.2.1.2. We wsi Dobroslava proponowana narciarska trasa turystyczna Kapišová, na
północny-zachód od wsi Dobroslava do wsi Nižná Pisaná z nawiązaniem do
istniejących tras narciarskich
3.2.1.3. We wsi Dlhoňa proponowane piesze szlaki turystyczne:
- Dlhoňa, gajówka, siodło Mazgalica,
- Dlhoňa – jako lokalizacja na trasie - połączenie wsi Vápeník i Nižná Pisaná
3.2.1.4. We wsi Havranec ustalić z właścicielami wykorzystanie dwóch stawów rybnych w
celach turystycznych (konsumpcja i rekreacyjne wędkarstwo).
3.2.1.5. We wsi Havranec dobudować staw przy południowym wjeździe do wsi – około
80x50 m z wyposażeniem służącym do rekreacyjnego wędkarstwa, grillowania i
konsumpcji.
3.2.1.6. We wsi Havranec proponowany pieszy szlak turystyczny Havranec – siodło
Tepajec z połączeniem z dalekobieżnymi trasami turystycznymi wiodącymi wzdłuż
granicy w kierunku Polski.
3.2.1.7. We wsi Havranec proponowana turystyczna trasa rowerowa Havranec – jako
punkt końcowy asfaltowej trasy rowerowej.
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3.2.1.8. We wsi Kružlová proponowane piesze szlaki turystyczne z górnego końca wsi
obok folwarku na szczyt Rohuľa
3.2.1.9. We wsi Kružlová proponowane turystyczne trasy rowerowe
„Dolina Śmierci“
- skrzyżowanie Kružlová – Kružlová – Svidnička.
3.2.1.10. We wsi Svidnička wykorzystanie naturalnego terenu narciarskiego wsi z
wybudowaniem wyciągu o długości około 220 metrów.
3.2.1.12. We wsi Svidnička we wschodniej części wsi utworzyć warunki dla
paralotniarstwa – wjazd pojazdami silnikowymi, oczyszczenie przestrzeni.
3.2.1.13. We wsi Svidnička proponowany pieszy szlak turystyczny z centrum wsi do
punktu widokowego na szczycie Rohuľa
3.2.1.13. We wsi Svidnička proponowane rowerowe trasy turystyczne:
- wzdłuż pieszego szlaku turystycznego Svidnička, Vápeník, Filipovské siodło,
Kečkovce,
- droga Svidnička, Dlhoňa, Havranec, siodło Tepajec leśną drogą.
3.2.1.14. We wsi Vápeník wykorzystać niebieski szlak turystyczny Vápeník, Filipovské
siodło także do wykorzystania go jako trasę rowerową.
3.2.1.15. We wsi Vápeník proponowany pieszy szlak turystyczny Vápeník – Dlhoňa –
Nižná Pisaná.
3.3. Środki:
Tworzenie programów i produktów o specyficznej tematyce (zwiedzanie zabytków
historycznych, kulturalnych i sakralnych)
Miejsca walk operacji karpacko-dukielskiej są celem wycieczek wielu krajowych, a także w
ostatnim czasie zagranicznych turystów. Można na bazie tej lokalnej atrakcji stworzyć
kilka programów turystycznych – od prostego zwiedzania poszczególnych miejsc, do
głębszego poznawania miejsc i przebiegu walk. Zaleca się w tym przypadku współpracę z
instytucjami państwowymi (Wojskowy Instytut Historyczny i prowadzonym przez niego
Wojennym Muzeum w Świdniku jako punktem zaczepnym dla turystów) i sektorem
prywatnym w zakresie konserwacji i utrzymania eksponatów, przetwarzaniem informacji i
poruszaniu się po regionie.
Oprócz sławnych walk z okresu II Wojny Światowej, na tym terenie miały miejsce
działania wojskowe także z okresu I Wojny Światowej. Dowodem tego są cmentarze
wojenne , które znajdują się w każdej wsi mikroregionu. Ich zwiedzanie może być ciekawe
same w sobie, a także w kontekście ilości miejsc pochówku w tej części Karpat (oprócz
strony Słowackiej także kilka cmentarzy w sąsiedniej Polsce – między niemi cmentarze
zaprojektowane przez słynnego słowackiego architekta Dušana Jurkoviča w okolicy
Ozenna i Grab).
Wyjątkową budowlą jest drewniany kościół w Dobroslave – jako jedyny z zachowanych
budynków tego rodzaju na Słowacji jego konstrukcja wpisana jest w kształt krzyża. Dla
turystów także atrakcyjna jest jego lokalizacja na wzgórzu przy wsi. Jako kontynuację
zapoznawania się z tradycjami budownictwa ludowego ciekawa jest także wizyta w
powojennym drewnianym kościele we wsi Havranec.
Zaleca się przepleść zwiedzanie lokalizacji historycznych z innymi ciekawostkami
mikroregionu – na przykład punktami widokowymi na szczytach Stavok i Rohuľa.
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3.3.1. Działania:
3.3.1.1. Utworzyć warunki do udostępniania i poznawania zabytków kulturalnych i
historycznych
3.3.1.1.1. We wsi Dobroslava dwa zabytki kulturalne:
- miejsce pamięci operacji karpacko-dukielskiej – miejsce pamięci znajduje się na
katastralnym terenie wsi.
- Grekokatolicki kościół pod wezwaniem św. Paraskewy – drewniany rustykalny
trójnawowy obiekt sakralny wybudowany w 1705 roku.
3.3.1.1.2. We wsi Dlhoňa jednej zabytek:
- Pomnik ku czci poległych lotników sowieckich – wybudowany i odsłonięty w
1984 roku.
3.3.1.1.3. We wsi Havranec w lokalizacji szczytu Filipovský znajduje się pomnik wojenny.
3.3.1.1.4. We wsi Kapišová dwa zabytki kulturalne:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej obejmujące cały obszar
katastralny wsi z trzema elementami:
- pomnik przed wsią utworzony z trzech czołgów inscenizujących bezpośrednią
walkę
- Pomnik ku czci trzech czechosłowackich żołnierzy – na południe od pomnika
- Dwa sowieckie czołgi T-34 z grobem żołnierza Armii Czerwonej
- Grekokatolicki kościół Narodzenia Marii Panny – obiekt wybudowany w 1892
roku.
3.3.1.1.5. We wsi Kružlová jeden zabytek kulturalny:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej– zabytek zajmuje cały obszar
katastralny wsi, składa się z ośmiu czołgów rozmieszczonych w pozycjach
bojowych na wschodniej stronie wsi.
3.3.1.1.6.We wsi Nižná Pisaná dwa zabytki kulturalne:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej– zabytek zajmuje cały obszar
katastralny wsi, składa się z parku usytuowanego w centrum wsi przy
grekokatolickim kościele, znajdują się tam dwa sowieckie czołgi T-34, pomnik i
sowiecka haubica, stojąca za wsią obok drogi w kierunku wsi Vyšná Pisaná
- Krzyż – drewniany krzyż, pochodzący z XIX wieku, usytuowany na miejscowym
cmentarzu przy grekokatolickim kościele w centrum wsi.
3.3.1.1.7. We wsi Svidnička zabytek kulturalny:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej– zabytek zajmuje cały obszar
katastralny wsi, jest to przestrzeń znajdująca się w południowej części wsi z
czołgiem T-34.
3.3.1.1.8. We wsi Vápeník zabytek kulturalny:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej– zabytek zajmuje cały obszar
katastralny wsi, jest to przestrzeń znajdująca się na południowy-wschód od wsi
ze znajdującym się tam czołgiem T-34.
3.3.1.1.9. We wsi Vyšná Písaná zabytek kulturalny:
- Miejsce pamięci operacji karpacko-dukielksiej– zabytek zajmuje cały obszar
katastralny wsi, znajduje się tam pomnik ku czci poległych żołnierzy w okresie II
Wojny Światowej i samotnie stojący czołg T-34 na południowym skraju wsi.
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3.3.1.2. We wsi Kružlová zabezpieczyć rekonstrukcję i rozszerzenie ekspozycji miejsc
wspomnień wojennych.
3.3.1.3. We wsi Kapišová zabezpieczyć realizację wielofunkcyjnego areału z naciskiem na
wsparcie turystyki (centrum informacyjne, możliwości zakwaterowania,
ekspozycja techniki historycznej na areale – na przykład: wypożyczenie zbiorów
od VHÚ (Wojenny Instytut Historyczny), ewentualnie przesunięcie eksponatów z
innych lokalizacji w regionie).
3.3.1.4. We wsi Kružlová zabezpieczyć budowę edukacyjnej tematycznej ścieżki
opisującej wydarzenia z czasów II Wojny Światowej w "Dolinie śmierci".
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4. Priorytet

Wsparcie budowy podstawowej i dodatkowej infrastruktury turystycznej
Wyposażenie regionu w wysokiej jakości infrastrukturę uważamy za ważną część szerszej
grupy realizowanych działań rozwoju turystyki w regionie. Zadaniem jej jest wsparcie
długotrwałego rozwoju ilości odwiedzin określonego regionu głowie przez oferowanie
usług infrastruktury dla określonych rodzajów działań sportowych i rekreacyjnych, a także
infrastruktury która zabezpiecza pobyt turystów w regionie (zakwaterowanie, wyżywienie).
W późniejszej kolejności należy przygotować powierzchnie i wyznaczyć miejsca
parkingowe, głównie przy atrakcjach turystycznych.

4.1. Środki
Wsparcie budowy, rekonstrukcji i modernizacji obiektów gastronomicznych i
kwaterunkowych.
Na terenie mikroregionu „Dolina Śmierci” oferta obiektów gastronomicznych i
kwaterunkowych jest bardzo ograniczona. Jedyną możliwością noclegową są dwa
prywatne pensjonaty we wsi Kružlová ewentualnie zasoby noclegowe poza
mikroregionem, co stawia „Dolinę Śmierci” w roli destynacji dla turystyki krótkotrwałej i nie
sprzyja rozwojowi danego regionu.
Działania mają na celu utworzenie wystarczającej ilości zasobów gastronomicznych i
kwaterunkowych o różnym standardzie, przez władze wsi, ewentualnie prywatnych
przedsiębiorców tak, aby można było zaspokoić potrzeby turystów podczas głównego
sezonu turystycznego, a także przyciągnąć nowych turystów.
4.1.1. Działania
4.1.1.1. Z wyprzedzeniem zapewnić dokumentację zagospodarowania przestrzennego,
dokumenty koncepcyjne, dokumentację projektową wszystkich stopni, tak by nie
doszło do naruszenia stałego przebiegu przygotowań i realizacji poszczególnych
działań.
4.1.1.2. Wesprzeć budowę, remont i powiększenie istniejących obiektów oferujących
zakwaterowanie i wyżywienie we wsiach i w miejscach, gdzie umożliwiają to
plany rozwojowe (przy respektowaniu krajobrazu, miejscowych tradycji, specyfiki
urbanistycznej i architektonicznej)
4.1.1.3. We wsi Dlhoňa wykorzystać obiekty koszarowe, nie wykorzystywane do tego
czasu 4x2 pokojowe mieszkania zamienić na kwatery turystyczne mające około
40 miejsc noclegowych z wyżywieniem w formie bufetu.
4.1.1.4. We wsi Kapišová poprzez wyremontowanie istniejących mieszkań w
pomieszczeniach Remizy Straży Pożarnej utworzyć noclegownie turystyczną z
ilością około 20 miejsc noclegowych.
4.1.1.5. We wsi Nižná Písaná w obiekcie urzędu sołectwa wyremontować 3
pomieszczenia w celu utworzenia noclegowni turystycznej z ilością około 12
miejsc noclegowych razem ze stworzeniem warunków dla nieregularnej
sprzedaży posiłków.
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4.1.1.6. We wsi Svidnička w obiekcie byłej szkoły, w centrum wsi zorganizować pensjonat
z ilością około 20 miejsc noclegowych, z możliwością wyżywienia dla około 50
osób.
4.1.1.7. We wsi Svidnička w północno-zachodniej części wsi – prywatne stawy, utworzyć
warunki do wynajmowania domu dla celów turystycznych.
4.1.1.8. We wsi Vápeník w budynku domu kultury wykorzystać 2 pomieszczenia w celach
noclegowych dla turystów w ilości około 10 – 12 miejsc z możliwością dalszego
wykorzystania całego poddasza w tych celach.
4.1.1.9. We wsi Vyšná Písaná wykorzystać w budynku byłej szkoły podstawowej, zasoby
łóżkowe obecnego RCH Domu Dziecka Świdnik w ilości około 35 – 40 miejsc
noclegowych.
4.1.1.10. We wsi Svidnička w budynku Jednoty – sklep spożywczy i karczma, w części
nieużywanej umieścić siedziby usługodawców (wyrób i sprzedaż pamiątek, ...).
4.1.1.11. Stale poprawiać standardy wyposażenia istniejących obiektów noclegowych i
wyżywieniowych, poszerzać oferowany zakres usług.
4.1.1.12. Tworzyć w istniejących zasobach mieszkaniowych i niemieszkaniowych warunki
dla turystycznego zakwaterowania i rekreacji.
4.2. Środki
Wsparcie budowy i rekonstrukcji infrastruktury służącej do spędzania wolnego czasu
Mikroregion „Dolina Śmierci” oferuje szeroki zakres możliwości spędzania wolnego czasu.
Należy jednak rozbudować i poprawić jakość infrastruktury – niezbędne jest
wprowadzenie centralnego systemu informacyjnego, który będzie informować osoby
odwiedzające region o ciekawostkach i możliwościach spędzania wolnego czasu.
Duże możliwości oferuje także agroturystyka – niezbędne jest zagospodarowanie i
doposażenie istniejących obszarów niefunkcjonujących państwowych gospodarstw
rolnych we współpracy z prywatnymi podmiotami działającymi w zakresie rolnictwa na
terenach mikroregionu (hodowla koni, owiec, ryb itd.).
Istniejące źródła wody pitnej i mineralnej mogą stać się oczekiwanymi przystankami dla
turystów przejeżdżających przez region. Należy jednak okolice źródeł uporządkować
poprzez wybudowanie infrastruktury parkingów i ławeczek, a także oznaczyć ich
lokalizację w ramach centralnego systemu informacyjnego.
4.2.1. Działania
4.2.1.1. We wsiach mikroregionu zabezpieczyć opiekę i poprawę wyglądu całości terenu
wsi, ich centralnych części, (przede wszystkim dbanie o kulturalne i historyczne
pamiątki, zieleń publiczną itp.).
4.2.1.2. Ustanowić w porozumieniu z organizacjami rolników system wypasania krów i ich
wolnego wypasu w przestrzeni mikroregionu w nawiązaniu na obecną i
projektowaną organizację terenu dla turystyki.
4.2.1.3. We wsi Dobroslava przy źródle wody pitnej zorganizować okolicę źródła tak aby
powstała tam przestrzeń wypoczynkowa z zadaszeniem i 2-3 miejscami
parkingowymi.
4.2.1.4. We wsi Dlhoňa wykorzystać obiekty w celach hodowli koni i jeździectwa.
4.2.1.5. We wsi Dlhoňa okolice źródła wód mineralnych znajdujące się na północny
zachód od wsi wykorzystać na przestrzeń wypoczynkową z umieszczeniem tam
ławek, altanek itd.
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4.2.1.6. We wsi Havranec okolice źródła wód mineralnych wykorzystać w celu utworzenia
przestrzeni wypoczynkowej z umiejscowieniem w niej ławek, altanek itd.
4.2.1.7. We wsi Kapišová zorganizować w wieży remizy Straży Pożarnej przestrzeń
wykorzystaną jako punkt widokowy na okolice wsi i regionu.
4.2.1.8. We wsi Kapišová zabezpieczyć realizację wielofunkcyjnego areału z naciskiem na
wspieranie turystyki.
4.2.1.9. We wsi Kružlová wykorzystać oryginalny, w chwili obecnej opuszczony dwór w
celach agroturystycznych, a także do hodowli koni i schroniska dla psów (także
dla celów edukacyjnych), grunty wykorzystać jako szkółkę leśną, a także jako
arboretum edukacyjne.
4.2.1.10. We wsi Kružlová otworzyć przestrzeń wypoczynkową z altankami, ogniskiem,
(wędkarstwem i konsumpcją ryb).
4.2.1.11. We wsi Kružlová przy tablicy pamiątkowej przy wejściu do Doliny śmierci
utworzyć jeziorko z przestrzenią wypoczynkową, a także ewentualnie poszerzyć
drogi w celu umożliwienia parkowania pojazdów.
4.2.1.12. We wsi Kružlová, w północnej części "Doliny śmierci" umieścić nową panoramę
z widokiem na kompleks eksponatów techniki wojennej usytuowanych w okolicy.
4.2.1.13. We wsi Svidnička, w lokalizacji zbiornika retencyjnego – kierunek na Vápeník,
otworzyć przestrzeń wypoczynkową z umieszczeniem w niej ławek, altanek itd.
4.2.1.14. W okolicy wsi Svidnička, w lokalizacji studni w północno-zachodniej części wsi,
wyremontować architektoniczną przestrzeń z umieszczeniem w niej ławek,
altanek itd.
4.2.1.15. We wsi Svidnička zorganizować ścieżkę w południowej części wsi "Pod
pałacem" – buk z bijącym źródłem wody (strumień Čerčací).
4.2.1.16. We wsi Vápeník wykorzystać źródło wody mineralnej znajdujące się na północny
zachód od wsi w celu zorganizowania przestrzeni wypoczynkowej z
umieszczeniem w niej ławek, altanek itd.
4.2.1.17. We wsi Vyšná Písaná wykorzystać źródło wody pitnej około 50 m od wsi na
przestrzeń wypoczynkową z umieszczeniem w niej ławek, altanek itd.
4.2.1.18. We wsi Kružlová zabezpieczyć remont i poszerzenie ekspozycji miejsc
wspomnień wojennych.
4.2.1.19. Na terenie wsi Kružlová – przy ekspozycji czołgów w Dolinie śmierci
zabezpieczyć budowę ścieżki dydaktycznej o tematyce opisującej wydarzenia
wojenne w tej lokalizacji podczas II Wojny światowej – szczegółowy opis
konkretnych operacji wojskowych i uczestniczących w nich jednostek po stronie
sowieckiej jak i niemieckiej.
4.2.1.20. We wsi Nižná Pisaná wykorzystać źródło wody mineralnej w celu
zorganizowania przestrzeni wypoczynkowej z umieszczeniem w niej ławek,
altanek itd.
4.3.

Środki

Wsparcie budowy infrastruktury turystycznej przeznaczonej dla aktywnej turystyki letniej i
zimowej.
Obszar mikroregionu "Dolina śmierci" oferuje w chwili obecnej zróżnicowaną sieć tras
turystycznych – pieszych, rowerowych, a w okresie zimowym także trasy biegów
narciarskich. Wskazane jest aby sieć istniejących tras powiększyć o kilka odcinków, tak
aby powstała możliwość tworzenia okręgów po najlepszych i najciekawszych lokalizacjach
w regionie. Dzięki temu utworzy się dla turystów możliwość zaplanowania okrężnej trasy z
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możliwością powrotu w miejsce rozpoczęcia marszu (w przypadku dojechania na start
własnym pojazdem, ewentualnie w przypadku zakwaterowania w okolicy) lub
kontynuowania marszu po krajowych, lub zagranicznych trasach turystycznych.
Oprócz biegów narciarskich planujemy także utworzyć warunki dla narciarstwa
zjazdowego – w naturalnym miejscu we wsi Svidnička gdzie ówcześnie znajdował się
wyciąg narciarski.
4.3.1. Działania:
4.3.1.1. We wsi Dobroslava proponowany pieszy szlak turystyczny Dobroslava - wymiar
533 Javorie - Vyšná Písaná.
4.3.1.2. We wsi Dobroslava proponowany narciarski szlak turystyczny Kapišová, na
północny zachód od wsi Dobroslava do wsi Nižná Pisaná Vyšná Písaná z
połączeniem do istniejących tras narciarskich.
4.3.1.3. We wsi Dlhoňa proponowany pieszy szlak turystyczny Dlhoňa - gajówka - siodło
Mazgalica,
4.3.1.4. We wsi Havranec proponowana kombinowana piesza i rowerowa trasa Havranec
- siodło Tepajec - kontynuacja po polskiej stronie granicy.
4.3.1.5. We wsi Kružlová proponowany pieszy szlak turystyczny z górnego końca wsi i
wokół dworu gospodarskiego na górę Rohuľa
4.3.1.6. We wsi Kružlová proponowane trasy rowerowe „Dolina śmierci“ - rozdroże
Kružlová – Kružlová – Svidnička.
4.3.1.7. We wsi Svidnička wykorzystanie starego terenu narciarskiego w południowozachodniej części wsi z wykonaniem wyciągu narciarskiego o długości około 220
m.
4.3.1.8. We wsi Svidnička proponowany pieszy szlak turystyczny z centrum wsi do punktu
widokowego na górze Rohuľa.
4.3.1.9. We wsi Svidnička proponowane trasy rowerowe:
- obok pieszego szlaku turystycznego wzdłuż drogi Svidnička, Vápeník, Vápenícke
siodło, Kečkovce, Roztoky,
- wzdłuż drogi Svidnička, Dlhoňa, Havranec, siodło Tepajec leśną drogą
4.3.1.10. We wsi Vápeník wykorzystać niebieski szlak turystyczny Vápeník, Filipovské
siodło także dla szlaku rowerowego.
4.3.1.11. We wsi Vápeník proponowany pieszy szlak turystyczny Vápeník – Dlhoňa –
Nižná Pisaná.
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1.3. Szkic implementacji strategii i zaleceń
1.3.1. Specyfikacja priorytetowych zadań i głównych tematów
Realizacja priorytetów planu działań spoczywa przede wszystkim w realizacji działań.
Przed samą realizacją należy zabezpieczyć efektywne funkcjonowanie Stowarzyszenia
Mikroregionu „Dolina Śmierci” jako głównej instytucji dla wszystkich realizowanych
działań. Zrealizowanie całego planu działań zostanie osiągnięte przez zrealizowanie
następujących kroków:
• Uczestnictwo Stowarzyszenia Mikroregionu „Dolina Śmierci” w Organizacji
Turystycznej Horný Zemplín i Horný Šariš
• należy zabezpieczyć organizacyjne i ustawodawcze wejście mikroregionu w
struktury organizacji Turystycznej Horný Zemplín a Horný Šariš,
• regularne i aktywne uczestnictwo na posiedzeniach i spotkaniach Organizacji
Turystycznej Horný Zemplín a Horný Šariš,
• realizacja zadań i obowiązków wynikających z członkostwa w Organizacja
Turystycznej Horný Zemplín a Horný Šariš.
• Spotkania starostów wsi mikroregionu
• powołać funkcję koordynatora, ew. managera, który będzie przygotowywał,
wdrażał, realizował i koordynował zadania i realizację poszczególnych elementów
koncepcji strategii i planu działań,
• koordynacyjne spotkania starostów wsi mikroregionu „Dolina Śmierci”:
- uzgodnienie sposobu realizacji planu działań,
- ustanowienie wspólnego podejścia mikroregionu do innych podmiotów
(miejscowi przedsiębiorcy, przedsiębiorcy z dzieciny ruchu turystycznego, woj.
preszowskie)
- utworzyć, ew. skonkretyzować system monitorujący plan działań,
- określić sposób wyboru priorytetowych projektów i ich finansowanie,
• inne regularne spotkania służące rozwiązywaniu aktualnych problemów i
wdrażaniu planu działań,
• Fundusz rozwoju
• finansowa samowystarczalność mikroregionu, powiązanie ze strategia finansową
Organizacji Turystycznej CR Horný Zemplín a Horný Šariš,
• utworzyć fundusz rozwoju mikroregionu w celu zabezpieczenia niezbędnej ilości
środków służących do współfinansowania projektów,
• włączenie sfery przedsiębiorczej – za pomocą dobrowolnych składek, lub
pośrednio przez podwyższenie opłat za ruch turystyczny,
• Promocja i reklama mikroregionu
• istnienie mikroregionu jest stosunkowo krótkie, dlatego uwaga poświęcona jego
promocji i reklamie powinna być wyjątkowo duża. Promowanie należy podzielić na
dwie grupy: reklamę zewnętrzną – skierowaną do potencjalnych gości i reklamę
wewnętrzną skierowaną do mieszkańców wsi, przedsiębiorców, informacyjne
centra turystyczne, organizacje non-profit itd.)
•

promocja wewnętrzna
- utworzenie środowiska dla przyszłej współpracy sektorów publicznego i
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prywatnego
- poszerzenie informacji o istnieniu i priorytetach mikroregionu, niezbędność
współpracy wszystkich podmiotów w celu zabezpieczenia sprzyjającego
rozwoju mikroregionu i całego regionu Horný Šariš
•

promocja zewnętrzna
- prezentowanie turystycznych atrakcji mikroregionu,
- zabezpieczenie przygotowania filmu dokumentalnego o mikroregionie i jego
okolicach,
-zabezpieczenie działań marketingowych – materiały promocyjne: plakaty
reklamowe, ulotki informacyjne, broszury, widokówki, mapy, suweniry i gadżety
promocyjne,
- przygotować stronę internetową mikroregionu i zabezpieczyć jej regularną
aktualizację,
- zorganizować we wsi Kapišová informacyjne centrum turystyczne dla całego
mikroregionu „Dolina Śmierci”.

• Ewidencja i przygotowanie projektów
• Realizacja planu działania opiera się na projektach, które zostały określone jako
priorytetowe dla rozwoju turystyki.
• Ewidencja i przegląd proponowanych projektów uprości wybór poszczególnych
działań priorytetowych, ewentualnie pomoże łączyć projekty (z punktu widzenia
przedmiotowego i obszarowego). Łączenie projektów będzie sprzyjać do obniżenia
kosztów przygotowania projektów, a także zwiększy ich szansę na sukces przy
składaniu wniosków o współfinansowanie.
• Finalizacja formy projektów obejmie przede wszystkim zdefiniowanie właściciela
projektu, wyszukanie ewentualnych projektowych partnerów, wypracowanie
niezbędnych badań, dokumentów i zabezpieczenia współfinansowania. Zadanie to
jest aktualne w związku z możliwościami czerpania środków finansowych z
funduszy strukturalnych UE – głównie za pośrednictwem RPO.
• Podstawowe kryteria wyboru projektów do planu działań:
- termin realizacji planowanego projekty
- zgodność z priorytetami planu działań
- projekty o znaczeniu pozawiejskim
- projekty zintegrowane i ich struktura
- typ nosiciela projektu i współpracujących partnerów
-obecny stan przygotowania projektu
•

Monitorowanie realizacji planu działania
Celem monitorowania i oceny jest stwierdzenie w jaki sposób jest realizowany plan
działania i czy zaplanowane projekty wypełniają cele i wymagania strategii.
Poprzez monitorowanie powinny zostać potwierdzone działania i efektywne
wykorzystanie środków finansowych przy realizacji projektów. Do zabezpieczenia
monitorowania mogą zostać wykorzystane następujące rodzaje ocen:

•

Wstępna ocena projektów
- Odbywa się przed realizacją projektów. Wynikiem wstępnej oceny projektów jest
decyzja o zaoferowaniu lub niezaoferowaniu pomocy.
- Podstawowe kryteria wyboru projektów to:
- wyraźne określenie wskaźników i rezultatów projektów
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- realizacja w czasie
- znaczenie dla rozwoju mikroregionu, kompleksowość rozwiązań
- ochrona środowiska naturalnego
- znaczenia dla docelowych grup turystów
- pokrycie finansowe (finansowania) projektów
- zgodność z celami strategicznymi
- zgodność z podstawowymi kryteriami oceny dla wyboru projektu
•

Bieżące monitorowanie projektów
Przy bieżącym monitorowaniu projektów stwierdza się, czy realizacja projektów
przebiega według ustanowionych zasad i czy poszczególne etapy projektu
wypełniają ustanowione cele.

•

Końcowe monitorowanie i ocena projektów oraz całego planu działań
Po zakończeniu realizacji danego projektu, ew. po zakończeniu okresu ważności
danego planu zostanie przygotowane podsumowanie monitoringu i ocena
końcowa. Celem tego będzie stwierdzenie, czy realizacja projektów i planu działań
odpowiednio przyczyniła się do wypełnienia ustanowionych celów, oracz czy
doszło do oczekiwanego postępu.

•

Regularna aktualizacja Dokumentu Strategicznego i przygotowanie planu
działań na dalszy planowany okres
Strategia rozwoju nie jest dokumentem statystycznym. Rozwój turystyki i ruchu
turystycznego w mikroregionie zależy od udanej implementacji planów
rozwojowych, szczegółowo opisanych w projektach. Muszą być one na podstawie
monitoringu na bieżąco aktualizowane.
Plan działania powinien być zaktualizowany zawsze raz na trzy lata, razem z
włączeniem nowych planów rozwojowych i przygotowanych projektów. Priorytety,
środki i działania wytyczone w strategii powinny być zaktualizowane w ostatnim
roku obowiązywania strategii, w razie potrzeby wcześniej (np. przy zmianie
warunków, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój mikroregionu).

1.3.2. Projekt harmonogramu czasowego Planu działań (2012 - 2014)
Proponowane priorytety, środki i działania mające wpływ na rozwój turystyki w
mikroregionie są tak utworzone, aby funkcjonowały podczas trwania całego okresu planu
działania. Projekt harmonogramu czasowego ma charakter tylko orientacyjny i nie jest
wiążący. Na początku realizacji planu działania ważne jest poświęcać największą uwagę
przygotowaniu projektów. Dla wzmocnienia motywacji podmiotów przy rozwoju
współpracy należy rozdzielić poszczególne działania i realizację projektu tak, aby
widoczne wyniki zostały osiągnięte już podczas pierwszego roku realizacji planu działań.
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Rok 2012
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

wejście Stowarzyszenia Mikroregionu „Dolina Śmierci” w struktury Organizacji
Turystycznej Horný Zemplín i Horný Šariš,
spotkanie starostów mikroregionu, ustanowienie priorytetów dla realizacji planu
działania i systemu jego monitorowania,
powołanie funkcji koordynatora, ew. managera,
powołanie Funduszu Rozwoju, określenie warunków jego funkcjonowania,
wewnętrzna promocja mikroregionu,
zewnętrzna promocja,
zabezpieczenie materiałów promocyjnych,
utworzenie strony www,
przygotowanie ewidencji projektów i przygotowanie projektów priorytetowych,
wezwanie podmiotów działających w zakresie turystyki na terenie mikroregionu do
przedłożenia następnych projektów,
zabezpieczenie przygotowania dokumentacji zagospodarowania przestrzennego,
dokumentów koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach
niezbędnych do realizacji poszczególnych działań.

Rok 2013
−
−
−
−
−
−
−
−

zainicjowanie i kontynuowanie realizacji projektów przygotowanych lub
rozpoczętych w poprzednim roku,
bieżące monitorowanie projektów,
We wsi Kapišová zainicjowanie Turystycznego Centrum Informacyjnego dla
mikroregionu „Dolina Śmierci”
Realizacja kompleksowego systemu obiektów informacyjnych – tablice
umożliwiające zapoznanie się z zabytkami historycznymi i kulturalnymi.
Nakręcenie filmu dokumentalnego o mikroregionie i jego okolicach,
wezwanie podmiotów działających w zakresie turystyki na terenie mikroregionu do
przedłożenia następnych projektów,
aktualizacja bazy danych priorytetowych projektów
zabezpieczenie przygotowania dokumentacji zagospodarowania przestrzennego,
dokumentów koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach
niezbędnych do realizacji poszczególnych działań.

Rok 2014
−
−
−
−
−
−

zainicjowanie i kontynuowanie realizacji projektów przygotowanych lub
rozpoczętych w poprzednim roku,
wezwanie podmiotów działających w zakresie turystyki na terenie mikroregionu do
przedłożenia następnych projektów,
aktualizacja Strategicznego Dokumentu mikroregionu,
końcowy monitoring i ocena projektów i całego planu działań,
przygotowanie planu działań na następny okres,
zabezpieczenie przygotowania dokumentacji zagospodarowania przestrzennego,
dokumentów koncepcyjnych, dokumentacji projektowej na wszystkich poziomach
niezbędnych do realizacji poszczególnych działań.
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1.3.3. Baza danych priorytetowych projektów (wybrane działania) patrz tabela:
proj.
1.
2.
3.

Nazwa projektu
(Dokumentacja projektowa +
realizacja)
Rekonstrukcja walk w „Dolinie
Śmierci“
Rekonstrukcja i poszerzenie
ekspozycji wojennych miejsc
pamięci
Przygotowanie powierzchni
wielofunkcyjnej

realizacji

Całkowity
koszt (€)

Sektor
(p- publiczny,
pr- prywatny,
n- non-profit)

Nawiązanie
do
priorytetów
strategii

Podział
priorytetów
skierowanych
na infrastr.

Wieś Kružlová

2014

10 000,-

p

produkt

-

Wieś Kružlová

2013

15 000,-

p

produkt
infrastruktura

wolny czas

Wieś Kapišová

2015

30 000,-

p

Miejsce i podmiot
realizacji projektu

Rok

produkt
infrastruktura
produkt

wolny czas

4.

Budowa amfiteatru

Wieś Kružlová

2015

15 000,-

p

5.

Budowa pieszego szlaku
turystycznego

Wieś Dobroslava

2014

5 500,-

p

produkt
infrastruktura

6.

Budowa narciarskiej trasy
turystycznej

Wieś Dobroslava

2017

20 000,-

p

produkt
infrastruktura

Wieś Dlhoňa

2014

3 000,-

p

Wieś Havranec

2014

6 000,-

pr

Wieś Havranec

2013

10 000,-

pr

Wieś Havranec

2016

20 000,-

p

produkt
infrastruktura

aktywna
turystyka letnia

Wieś Kružlová

2015

6 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2014

4 000,-

p

Wieś Kružlová

2016

5 000,-

p

produkt
infrastruktura
produkt
infrastruktura

Wieś Svidnička

2019

100 000,-

p

Wieś Svidnička

2014

2 000,-

p

Wieś Svidnička

2016

2 000,-

p

Wieś Vápeník

2016

2 000,-

p

Wieś Vápeník

2014

2 000,-

p

produkt
infrastruktura
produkt
infrastruktura
produkt
infrastruktura
produkt
infrastruktura

aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka
zimowa
aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka letnia

Wieś Kapišová

2014

12 000,-

p

marketing

-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Budowa pieszych szlaków
turystycznych
Turystyczne wykorzystanie
stawów
Wybudowanie stawu
Budowa łączonej turystycznej
trasy pieszej i rowerowej
Budowa przestrzeni
wypoczynkowej
Budowa pieszych szlaków
turystycznych
Budowa turystycznych tras
rowerowych
Budowa wyciągu narciarskiego
Budowa pieszych szlaków
turystycznych
Budowa turystycznych tras
rowerowych
Budowa turystycznych tras
rowerowych
Budowa pieszych szlaków
turystycznych
Zorganizowanie informacyjnego
centrum turystycznego
Utworzenie internetowej strony
mikroregionu
Stworzenie materiałów
promocyjnych
Nakręcenie filmu
dokumentalnego
Remont budynku koszarowego
dla celów turystycznych
Remont pomieszczeń remizy
strażackiej i przeznaczenie jej do
celów kwaterunkowych

produkt
infrastruktura
produkt

aktywna
turystyka letnia
aktywna
turystyka
zimowa
aktywna
turystyka letnia
-

produkt

produkt
infrastruktura

-

20122013
20122013
20122013

6 400,-

p

marketing

-

31 860,-

p

marketing

-

7 600,-

p

marketing

-

Wieś Dlhoňa

2016

30 000,-

p

infrastruktura

obiekty
kwaterunkowe

Wieś Kapišová

2013

80 000,-

p

infrastruktura

obiekty
kwaterunkowe

Wieś Kružlová
Wieś Kružlová
Wieś Kružlová
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Remont budynku urzędu
sołectwa dla celów
kwaterunkowych
Remont budynku byłej szkoły w
celu zorganizowania w nim
pensjonatu z wyżywieniem
Remont domu do celów
turystycznych
Remont budynku domu kultury
do celów zakwaterowania
Rewitalizacja okolic źródła i
utworzenie przestrzeni
wypoczynkowej z zadaszeniem
Rekonstrukcja istniejących
obiektów służących do
hodowania koni i jeździectwa
Budowa przestrzeni
wypoczynkowej
Budowa przestrzeni
wypoczynkowej
Rewitalizacja okolic źródła i
utworzenie przestrzeni
wypoczynkowej z zadaszeniem
Zorganizowanie punktu
widokowego na wierzy w remizie
strażackiej
Rekonstrukcja folwarku do celów
agroturystycznych
Budowa przestrzeni
wypoczynkowej
Budowa jeziorka z przestrzenią
wypoczynkową
Budowa punktu widokowego
Budowa przestrzeni
wypoczynkowej
Budowa i rewitalizacja
architektoniczna przestrzeni
wypoczynkowej
Výstavba historického náučného chodníka
Budowa ścieżki historycznoedukacyjnej
Budowa ścieżki edukacyjnej
Budowa ścieżki edukacyjnej
Realizacja kompleksowego
systemu obiektów
informacyjnych – tablice
umożliwiające zapoznanie się z
zabytkami historycznymi i
kulturalnymi.

obiekty
kwaterunkowe

Wieś Nižná Písaná

2015

50 000,-

p

infrastruktura

Wieś Svidnička

2018

50 000,-

p

infrastruktura

Wieś Svidnička

2017

20 000,-

pr

infrastruktura

Wieś Vápeník

2016

50 000,-

p

infrastruktura

Wieś Dobroslava

2015

30 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Dlhoňa

2015

50 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Dlhoňa

2013

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Havranec

2015

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Nižná Pisaná

2014

20 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kapišová

2015

25 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2025

1 000 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2020

18 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2014

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2020

40 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Svidnička

2014

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Svidnička

2013

10 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Kružlová

2014

10 000,-

p

produkt
infrastruktura

wolny czas

Wieś Svidnička

2015

10 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Vápeník

2014

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wieś Vyšná Písaná

2014

15 000,-

p

infrastruktura

wolny czas

Wsie mikroregionu

2013

35 000,-

p

marketing
produkt

obiekty
kwaterunkowe i
gastronomiczne
obiekty
kwaterunkowe
obiekty
kwaterunkowe
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2.

Powiązanie strategii z regionalnymi dokumentami województwa
preszowskiego

Program rozwoju gospodarczego i społecznego województwa preszowskiego na
okresu2008 – 2015 (PHSR)
W dniu 1 lipca 2008 roku rada województwa preszowskiego uchwaliła uchwałę nr
378/2008 „ Program rozwoju gospodarczego i społecznego województwa preszowskiego
na okres 2008 – 2015”. W październiku 210 roku wspomniany dokument został
zaktualizowany. Jego aktualizacja polegała głównie na zaktualizowaniu bazy danych i
uściślenie danych, które dokument zawierał, a także na formalnych zmianach w części
strategicznej zmierzające do zgodności materiału z Narodową Strategią Rozwoju
Regionalnego Republiki Słowackiej ustanowioną w maju 2010.
Nawiązanie do strategii programu rozwoju gospodarczego i społecznego województwa
preszowskiego:
2. Temat priorytetowy: Rozwój turystyki
14. Temat priorytetowy: Rozwój kultury regionalnej.
Plan terytorialny Samorządu terytorialnego woj. preszowskiego
Zmiany i uzupełnienia Planu terytorialnego Samorządu Terytorialnego woj. preszowskiego
2009 były uchwalone przez radę województwa preszowskiego nr 588/2009 w dniu
27.10.2009. Wiążąca część zmian i uzupełnień
Planu terytorialnego Samorządu
Terytorialnego woj. preszowskiego 2009 została ogłoszona rozporządzeniem nr 17/2007
uchwaloną przez radę województwa preszowskiego uchwałą nr 589/2009 roku w dniu
27.10.2009 z datą wejścia w życie od dnia 06.12.2009 roku.
Nawiązanie do strategii z wiążącą częścią planu terytorialnego Samorządu
Terytorialnego woj. preszowskiego:
I. Wiążące regulacje funkcyjnego i przestrzennego zagospodarowania przestrzeni,
2. W zakresie rozwoju rekreacji i turystyki,
II. Budynki użyteczności publicznej
7. W zakresie dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego

3.

Zalecenia dla PHSR wsi i MPZP O na poziomie wsi

Uwzględnić postanowienia Dokumentu Strategicznego dla Stowarzyszenia Mikroregionu
„Dolina Śmierci”:
− aktualizacja Programu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego (PHSR) wsi
Kapišová, Kružlová, Svidnička,
− aktualizacja w MPZP wsi Kapišová, Svidnička
− wpisać w rejestr MPZP nowe miejscowości Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná
Pisaná, Kružlová, Vápeník, Dlhoňa a Havranec,
Podczas uwzględniania postanowień Dokumentu Strategicznego dla Stowarzyszenia
Mikroregionu „Dolina Śmierci” do Programu Rozwoju Gospodarczego i Społecznego
(PHSR) i ich uchwalenia w poszczególnych radach wsi, należy przygotować zalecenia dla
PHSR woj. preszowskiego i MPZP Samorządu terytorialnego woj. preszowskiego.
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4.

Podsumowanie

Utworzenie Dokumentu Strategicznego dla Stowarzyszenia Mikroregionu „Dolina Śmierci”
wypłynęło z potrzeby wypracowania dla mikroregionu długotrwałej strategi rozwoju
turystyki. Mikroregion w chwili obecnej nie posiada adekwatnej dokumentacji tego typu ani
dokumentacji planu zagospodarowania terenów, które mogłyby utworzyć warunki do
rozwoju turystyki i rekreacji.
Okresem planowania są lata 2012 – 2014 i dalej po 2012 roku. Dokument Strategiczny
dla Stowarzyszenia Mikroregionu „Dolina Śmierci”, który jest elementem projektu
Zintegrowanej Strategii Rozwojowej i Promocji Turystyki Stowarzyszenia Mikroregionu
„Dolina Śmierci” wywodzi się z zakresu prac wykonanych na podstawie umowy o dzieło z
dnia 15.05.2012 roku.
Strategia będzie służyć jako podstawowy dokument programowy, który wspiera rozwój
turystyki w danym regionie. Głównym powodem jest potrzeba wspierania podstawowych
działań dla skoordynowanego stanu i na jego podstawie utworzyć szkic rozwojowej wizji i
strategi konkurencyjności produktu turystycznego. Jednocześnie wytwarza warunki do
przygotowania konkluzji i zaleceń do PHSR i Samorządu Terytorialnego mikroregionu.
Przy przygotowywaniu zostały wykorzystane materiały wyjściowe opisane w punkcie 5.

5.

Materiały wyjściowe

- Narodowy Program Rozwoju Turystyki w RS na lata 2007 – 2013, MG RS 2005,
- Koncepcja Rozwoju Turystyki Republiki Słowackiej uchwalona uchwałą rządu RS nr 923
z dnia 23.11.2005,
- Regionalizacja Turystyki RS, Departament Turystyki RS 2005
- Państwowa Polityka Turystyczna na Słowacji,
- Koncepcja Rozwoju Regionalnego Słowacji (KURS) – 2001 w z późniejszymi zmianami i
uzupełnieniami, Rozporządzenie Rady Ministrów Republiki Słowacji nr 461 z dnia 16
listopada 2011 roku, który określa zmiany i uzupełnienia wiążącej części Koncepcji
Rozwoju Regionalnego Słowacji 2001
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego woj. preszowskiego w brzmieniu późniejszych
przepisów i uzupełnień
- Program Rozwoju Gospodarczego i Społecznego woj. preszowskiego na okres 2008 –
2014 (PHSR)
- MPZP wsi Kapišová
- MPZP wsi Svidnička,
- MPZP wsi Kružlová,
- Urząd Statystyczny RS,
- Informacje i dane ze wsi Dlhoňa, Dobroslava, Vyšná Pisaná, Nižná Pisaná, Kapišová
Kružlová, Svidnička, Vápeník, Havranec,
- Informacje i konsultacje SACR
- Ustawa nr 91/2010 Dz. U. RS o wsparciu usług turystycznych– tekst jednolity,
- Ustawa nr 386/2011, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawy nr 91/2010 Dz.
U. RS. o wsparciu usług turystycznych
- Ustawa nr 231/2011 Dz. U. RS, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami ustawy nr
561/2007 Dz. U. RS o pomocy inwestycyjnej i o zmianie i uzupełnieniu niektórych
przepisów,
- Rejestr regionalnych organizacji turystycznych http://www.telecom.gov.sk
- Pakiet usług turystycznych Horný Šariš http://www.svidnik.sk
- Wojenny Instytut Historyczny VHÚ vhu@vhu.sk
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