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ÚVOD
Marketingová štúdia cestovného ruchu obce Spišský Hrhov a mikroregiónu Spišská Občina je
programovým dokumentom, ktorý identifikuje a analyzuje rozvojové možnosti a špecifikuje
rozvojové zámery cestovného ruchu v obci a mikroregióne.
Okrem auditu riešeného územia a sumárov analytických dát obce, dokument venuje pozornosť
širším vzťahom problematiky cestovného ruchu v mikroregióne, okrese a regióne, na základe
čoho boli participatívnymi metódami facilitovaných fokusových skupín a okruhu externých
expertov formulované zámery, strategické ciele, špecifické ciele a opatrenia.
Svojimi odporúčaniami môže výrazne prispieť k želateľnému rozvojovému posunu obce a
mikroregiónu, ktorú jej podmienky predurčujú pre dynamický rozvoj cestovného ruchu.
Obec Spišský Hrhov je historicky „spádovou“ (strediskovou) obcou územia, ktoré je dnes
z väčšej časti aj formálne združené v mikroregióne. Historicky, predovšetkým však za
posledných desať rokov je prirodzeným a silným lídrom v dianí nielen v rámci mikroregiónu.
Preto je väčšia časť štúdie a stratégie aplikovaná práve na územie tejto konkrétnej obce.
Rovnako v špecifických analýzach vychádzame z konkrétneho územia – obce Spišský
Hrhov. Je tomu tak z dôvodu požiadavky samospráv združených v mikroregióne, avšak
i z hľadiska praktického využitia dokumentu. Ten sa snaží minimalizovať všeobecné
a málo výpovedné široké údaje a vyvarovať sa širokým zovšeobeňovaniam, snaží sa o čo
najkonkrétnejšie a najvýpovednejšie údaje, ktoré by mali byť užitočné pre zveľaďovanie
rozvojového potenciálu územia pre cestovný ruch.
Hlavne pre zostavenie spoločnej rozvojovej stratégie mikroregiónu je nevyhnutné, aby
jednotlivé obce disponovali aspoň základnými vlastnými rozvojovými dokumentmi.
V súčasnosti tomu tak nie je a aj spoločný program rozvoja mikoregiónu je zastaralý,
neplatný a pre potreby marketingu cestovného ruchu aktuálne nepoužiteľný.
Štruktúra a náplň dokumentu bola vypracovaná a schválená zástupcami všetkých obcí
mikroregiónu.
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Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1243. Počas pôsobenia významných spišských
rodov v obci, sa obec stala jednou z najrozvinutejších v regióne a práve na tomto základe sa
rozvíja dodnes.
Spišský Hrhov bol a je z hľadiska niekdajších dopravných tepien a komunikácií veľmi
výhodne geograficky situovaný. Ležal a leží na križovatke veľkých ciest, s čím sa spájala
možnosť komunikácie s európskou kultúrou a prijímanie podnetov aj zo vzdialenejších
oblastí. S tým súvisí aj rozmanitá a rozvinutá remeselnícka činnosť, ktorá sa na území obce
vykonávala od nepamäti. Od čias Veľkej Moravy je pre oblasť Spiša typické pestovanie a
spracovanie ľanu. Práve v tomto odvetví vynikali obyvatelia osád na území dnešného
Spišského Hrhova .
Na prelome storočí prichádzali do Hrhova poľnohospodársky odborníci zo Saska, ktorí so
sebou priniesli aj moderné technológie v chove dobytka, záhradníctve, zeleninárstve ako i
ostatných remeslách. V Hrhove sa v tomto období

začal

sústreďovať veľký

počet

remeselníkov a to nielen z tuzemska ale aj nemecka, poľska a ďalších krajín. Popri domácom
obyvateľstve zameranom predovšetkým na poľnohospodárske činnosti a s nimi spojené
remeslá, vznikla jedinečná klíma pre rozvoj poľnohospodárstva, výstavby, remesiel, najmä
však jedinečnej kultúry ako takej.
Vďaka východiskám z minulosti ako aj pracovitosti a zručnosti obyvateľov, je obec dodnes
dynamicky sa rozvíjajúcou. Svedčí o tom jej podoba a upravenosť nielen verejných
priestranstiev, ale najmä príbytkov a dvorov obyvateľov. Obec má dobré zabezpečenie
z hľadiska technickej infraštruktúry, úroveň ktorej je možné v kontexte regiónu označiť ako
nadštandardnú a modernú.
Obec disponuje aktuálnymi a kvalitnými strategicko plánovacími dokumentmi, zásobníkom
projektov z ktorých gro tvoria projekty zamerané na rozvoj cestovného ruchu a rozvoj
ľudských zdrojov.
Zo spomínaných strategických dokumentov je potrebné spomenúť Územný plán obce Spišský
Hrhov a Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Hrhov.
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Jedným z hlavných cieľov definovaným územným plánom z roku 2006 je
navrhnúť územno-technické opatrenia na zapojenie obce do systému cestovného ruchu
na strednom Spiši a vytvoriť urbanistické podmienky na rozvoj turizmu v obci

Ambíciou územného plánu ako aj Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bolo
zabezpečiť plynulý prechod urbanistických štruktúr do krajinárskych, a to najmä na miestach,
kde sú tieto dobre vyvinuté a zachované. Jedným zo strategických rozvojových cieľov, ktoré
sú definované v platnom Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Spišský Hrhov,
je rozvoj cestovného ruchu.
Vízie obce
Pri zostavovaní programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce bola sformulovaná vízia
obce do r. 2015, ktorá v sebe odráža rozvojové zámery do najbližších rokov.
V oblasti životného prostredia snaha obce bude smerovať k zlepšeniu a skvalitneniu vodných
zdrojov, k úprave a čistote okolitej krajiny. Primárnym cieľom ekonomickej aktivity bude
zvyšovanie zamestnanosti v rámci vytvorených podmienok pre rozvoj podnikania.
V cestovnom ruchu je snahou obce byť vyhľadávanou lokalitou spropagovanou doma
i v zahraničí. V oblasti technickej infraštruktúry bude prebiehať jej dobudovanie. Prioritou
v sociálnej oblasti a zdravotníctve bude dostupné zdravotné a sociálne zabezpečenie občanov.
Taktiež čo sa týka vzdelávania, kultúry, športu a spoločenského života sa bude obec snažiť
zabezpečiť dostatočný prístup k rôznym formám a úrovniam vzdelávania a vytvárať vhodné
podmienky pre pestré športové, kultúrne a spoločenské aktivity pre rôzne vekové kategórie
občanov.
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SWOT analýza všeobecná
Silné

Slabé

aspekt životného prostredia
 Chránený park v obci
 Pozostatok rybníka v chránenom
parku
 Skleník, oranžéria v chránenom
parku
 Sad v blízkosti obce
 Čisté a zachovalé okolité prostredie
lesov a lúk
 Dostatok zelene v obci i okolí
 Separácia domového odpadu
 Fontána v strede obce
 Lodzina – čistý potok
 Upravené dvory a záhrady
 Oddychové zóny v obci
 Štiepkovanie biomasy
 V letnom období kvetinová výzdoba
obce
 Obec skrášlená drevenými plastikami
a sochami
 Čistá obec
 V obci ani okolí nie je väčší
znečisťovateľ životného prostredia
aspekt technickej infraštruktúry
 Zrevitalizované a moderné centrum
obce
 Vybudovaná kanalizácia a ČOV
 Vlastné vodojemy obce
 Vodovodná sieť v správe obce
 Moderné verejné osvetlenie
 Miestne komunikácie v dobrom stave
 Existujúci areál ZŠ a MŠ s telocvičňou
 Plynofikovaná obec
 Čiastočne regulované toky
 Dostupný internet
 Obecný rozhlas
 Budova kultúrneho domu v dobrom
technickom stave
 Bytové domy v relatívne dobrom
stave
 Energetické siete vo vyhovujúcom
stave

aspekt životného prostredia
 Chýbajú zberné kontajnery na odpad
 Chýba zberný dvor pre separovaný odpad
 Málo odpadkových košov v obci
 Chýba kompostovisko
 Nedostatočné ekologické vedomie občanov
 Potoky znečisťované výpustmi
 Chýba monitoring a funkčný systém sankcií
voči poškodzovateľom
 Rozdrobené v vlastníctvo pozemkov
a následná slabá starostlivosť
 Nevybudované rekreačné zóny
 Nevyužívaný park a rybník v areáli RDM
 Chýba zoo park
 Chýba odborník, ktorý by sa systematicky
staral o zeleň
aspekt technickej infraštruktúry
 Chýbajú chodníky pre peších i cyklistov
 Nedobudovaný vodovod a ostatné siete
v lokalite Grófska
 Nedostatočný tlak vo vodovodnej sieti
 Nízka kvalita pitnej vody
 Chýba monitoring bezpečnosti
 Časť obecných budov v nevyhovujúcom
stave
 Chýba oplotenie ihriska a školy
 Nedokončený areál ZŠ
 Nekompletné odkanalizovanie obce
 Chýbajú parkoviská pre kamióny
 Nedostatočné dopravné značenie
 Nezregulovaný potok v Štúrovej doline
 Súkromné objekty v zlom technickom stave
(kaštieľ, mlynica, u Perscheho)
 Nevyužitý a zanedbaný areál
poľnohospodárskeho družstva
 Zanedbaný rybník v areáli RDM
 Chýbajú zóny s voľným prístupom na
internet
 Nevybudované siete k chatovej osade
 Nevybudované rybníky
 Chýba obecná televízia
 Existujúce zastávky SAD v zlom technickom
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 Existujúce parkovacie miesta pre
osobné autá
 Amfiteáter
 Futbalové ihrisko
 Dobré podmienky pre rozvoj
 Platný územný plán a PHaSR obce
 Kaštieľ a park na území obce
 Existujúci plán bytovej výstavby
v obci
 Exitujúc projektová dokumentácia
pripravovaných inžinierskych sietí
 Exitujúc projektová dokumentácia
pripravovaných projektových
zámerov
 Zrekonštruovaná budova MŠ
 Vlastné technické a technologické
vybavenie pre údržbu majetku
 Spomaľovače na cestách v obci
 Existujúce dopravné značenie v obci
 Nová lávka pod historickým mostom
 Požiarna zbrojnica s technikou
 Dostatok obecných priestorov
aspekt ekonomickej aktivity
 Fungujúca obecná firma
 Drobné predajne na území obce
a sieť maloobchodných predajní
 Dostatok poľnohospodárskej pôdy
 Stavebná a drevárska technika
a technológia obecnej firmy
 Požičovňa stavebného náradia
 Dostatočný potenciál remeselníkov
a poskytovateľov drobných služieb
v obci
 Čisté prostredie vhodné pre
ekologické poľnohospodárstvo
 Obec disponuje priestormi na
prenájom pre podnikanie
 Dostatok polotovarov na výrobu
drevoštiepky a brikiet
 Tradícia poľnohospodárstva,
dostatočný potenciál ľudí pre
ekologické poľnohospodárstvo
 Blízke know – how ekologického
poľnohospodárstva (Odorica)
 Dostatok lesov vhodných pre
využívanie
 Vytvorené podmienky pre
potenciálnych investorov

a estetickom stave
aspekt ekonomickej aktivity
 Chýbajú väčší investori v obci
 Chýbajú drobné služby a prevádzky služieb
pre občanov
 Chýba vnútorný trh s plodinami
 Nerozvinuté ekologické poľnohospodárstvo
 Nedostatok vyhovujúcich priestorov pre
obecnú firmu
 Obecná firma zamestnáva obmedzený počet
osôb
 Nedostatok pracovných príležitostí
 Slabá motivácia občanov podnikať
 Migrácia mladých odborníkov mimo obec
 Zanedbaný sad a nefungujúce stredisko
oddychu
 Nízky podiel cestovného ruchu na
ekonomickej aktivite v obci
aspekt kultúry a športu
 Chýba lyžiarsky vlek
 Chýba klzisko
 Chýbajú značené turistické chodníky
 Chýbajú cyklotrasy sieťované s okolitými
obcami
 Areál RDM neprístupný pre verejnosť
 Chýbajú športové kluby v obci
 Málo spolkov a organizácií
 Chýba folklórny súbor
 Nedostatočné vybavenie posilňovne
 Nedostatok aktivistov pre šport, kultúrny
a spoločenský život
 Chýbajú poznávacie zájazdy
 Slabý záujem o kultúrno spoločenské aktivity
zo strany dôchodcov
 Slabo využívaný amfiteáter
 Nedostatočne využívané priestory
kultúrneho domu
aspekt vzdelania a vzdelávania
 Chýbajú vzdelávacie aktivity pre občanov od
15.r.
 Chýba jazyková škola
 Chýba tanečná škola
 Chýba voľný prístup k internetu
 Chýbajú poznávacie exkurzie
 Slabá motivácia ku vzdelávaniu
 Chýba detská osvetová činnosť vo vzťahu
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Dostatok kvalifikovanej pracovnej sily
Vzrastajúca rodinná výstavba v obci
Dobrá geografická poloha obce
Blízkosť budúcej diaľnice

aspekt kultúry a športu
 Vybudované multifunkčné ihriská
 Vybudované kúpalisko a wellness
 Známy a pravidelný festival Čuda
a zabaviska
 Fungujúce centrum voľného času
 Dostatok priestorov pre klubovú
činnosť
 Dostatok priestorov pre kultúrny
a spoločenský život
 Silvestrovský výstup na medvedí vrch
 Materiálno technicky vybavený
priestor filmovej klubovne
 Čítanie rozprávok pri sviečke (teta
Katka)
 Dostatok možností v obci a okolí pre
šport, turistiku, cykloturistiku, bežky
 Fungujúca posilňovňa
 Priestranný areál ZŠ
 Knižnica
 Futbalový štadión
 Záujem detí a mládeže o kultúru
a šport
 DHZ – požiarny šport, klub
 Mimoškolská záujmová činnosť
 Kynologický klub
 Fungujúce mimovládne organizácie
 Telocvičňa
 Stolnotenisová tradícia
 Existujúca štúdia rekreačného areálu
Rybník
 Existujúca projektová dokumentácia
pre tenisové centrum
 Pravidelné stretnutia dôchodcov –
jubilantov
 Športový areál RDM









k obci (zastupieľstvo, polícia)
Nedostatočná znalosť občanov o fungovaní
obecnej a regionálnej samosprávy
Chýba vzťah detí a mládeže k miestnym
a regionálnym tradíciám
Nedostatočná úroveň spoločenského
správania v obci
Rasová intolerancia
Chýba spolupráca vzdelávacích inštitúcií
v obci
Chýbajú partnerstvá vzdelávacích inštitúcií
Chýba vzdelávanie o podnikaní
a samozamestnávaní

aspekt zdravotnej a sociálnej starostlivosti
 Chýba domov dôchodcov
 Chýba zdravotné stredisko
 Chýbajú rehabilitácie a masáže priamo v obci
 Chýba materské centrum
 Chýbajú jasle

aspekt vzdelania a vzdelávania
 Fungujúca ZŠ a MŠ v obci
 Fungujúca mimoškolská činnosť v ZŠ
 Fungujúce centrum voľného času
 Školský klub detí
 Spojená škola
 RDM v obci
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 ZUŠ v obci
 Dobrá vzdelanostná úroveň Rómov
 Realizácia vzdelávania dospelých
prostredníctvom projektov ESF
 Elokovaná ZŠ v Roškovciach
 Dostatok kvalifikovaných pedagógov
s trvalým pobytom v obci
 Dostupnosť SŠ a VŠ vzdelania v okolí
 Dostatok priestorov pre vzdelávanie
a mimoškolskú činnosť
 Dobré pokrytie internetom
 Skúsenosti so vzdelávacími
projektami
aspekt zdravotnej a sociálnej
starostlivosti
 Fungujúca opatrovateľská služba
 Skúsenosti s materským centrom
 Dostupnosť zdravotníckych zariadení
 Terénna (komunitná) sociálna práca
 Možnosť stravovania dôchodcov
 Dostatok lokalít (pozemkov) pre
výstavbu zariadení sociálnych služieb
 Dostatok lekárov, soc. pracovníkov
a odborníkov bývajúcich v obci
 Existencia sociálnych bytov
 Existencia bezbariérových bytov
 Dostatok prírodných liečiv v okolí
 Zabezpečená sociálna pomoc pre
školopovinné deti z nevyhovujúceho
sociálneho prostredia
Príležitosti










Čerpanie t fondov EU
Rozvoj podnikateľskej sféry
Sieťovanie v regionálnych štruktúrach
Prioritné podporovanie turistických
oblastí štátom
Rozvoj cezhraničnej spolupráce
Pomoc rodákov mimo región a
republiku
Dostatočné dotovanie tvorby
a ochrany životného prostredia zo
strany štátu a EÚ
Zvyšovanie environmentálneho
povedomia občanov v rámci SR
Dobrá vládna koncepcia likvidácie
odpadov

Ohrozenia














Nedostatok finančných zdrojov
Rast cien energií
Prírodné živly a živelné pohromy
Hospodárska kríza
Zlá legislatíva vo vzťahu k životnému
prostrediu
Zlá politika štátu smerom k obciam
Ľahostajnosť vlastníkov budov k svojmu
majetku
Chýbajúci investori v regióne
Vysoká nezamestnanosť v regióne
Zaostalosť regiónu
Odliv mladých odborníkov z regiónu
Vysoké daňové zaťaženie podnikateľov
Zvyšovanie životných nákladov
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Dostupnosť ekologických technológií
inšpirácia a skúsenosti zo zahraničia
nové technológie
príchod silného investora do obce /
regiónu investovanie vlastníkov do
svojho majetku
Daňové úľavy pre podnikateľov
Rozširovanie európskeho trhu
Plošné štátne preventívne a
vzdelávacie kampane
Zlepšovanie stavu životného
prostredia
sťahovanie potenciálnych lídrov do
obce
vyjasnenie vlastníckych vzťahov po
komasácii
pozitívny demografický vývoj




Vysoká miera inflácie
Zlé postavenie v rámci trhov EÚ
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SWOT analýza špecifická
Vízia obce v špecifickej oblasti cestovný ruch:
Obec SH je v r. 2015 turisticky vyhľadávanou lokalitou, spropagovanou
doma i v zahraničí, ponúkajúcou variabilitu kult. – historických, prírodných,
spoločenských a športových možností vyžitia, vrátane ubytovacích a stravovacích služieb.
Silné






























Slabé
Existencia remeselnej dielne
Originálna výzdoba obce – sochy a plastiky
Obec je súčasťou gotickej cesty
Výhodná poloha obce v silnom turistickom
regióne
Dobrá úroveň web stránky obce
Tradičný festival Čuda a zabaviska
Letná expozícia remesiel na Spišskom
Hrade
Kult. Historické pamiatky v obci – kaštieľ,
park,
most, kostol
Chránené územia v okolí obce
Ekologické hospodárstvo na Odorici
Dostatok lesov v okolí
Ubytovacie kapacity v obci
Stravovacie kapacity v obci
Dostatok priestorov pre rozvíjanie
cestovného
ruchu
Historické fragmenty z obce
Dobré prírodné a kultúrne danosti pre
rozvoj
cestovného ruchu
Projekt rekreačného centra Rybníky
Dostatok pozemkov pre realizáciu
agroturistiky
Predajne syrov a vína pre hlavnej ceste
Susediace lokality zapísané v UNESCO
Existencia propagačných materiálov o obci
(web,
brožúry, knihy, monografia, pohľadnice,
informačné
letáky)
Vybudované moderné kúpalisko
Moderné wellness
Informačné tabule v obci

 Chýba chatová rekreačná zóna
 Chýbajú agropodnikatelia v cestovnom
ruchu
 Nepostačujúce ubytovacie a chýbajúce
stravovacie kapacity pre turistov
 Chýba turistický sprievodca
 Nesprístupnené kultúrno historické
pamiatky
 Chýba TIC
 Chýbajú pútavé atrakcie pre cestovný ruch
 Chýba sieťovanie peších i cykloturistických
trás
 Nedostatočná propagácia obce doma
i v zahraničí
 Chýbajú doplnkové služby pre turistov
 Chýba prezentácia expozície ľudových
remesiel
 Chýbajú noví partneri v zahraničí
 Chýba skanzen
 Chýba sieťovanie so zariadeniami
cestovného ruchu v regióne
 Chýba komisia pre cestovný ruch pri
obecnom zastupiteľstve
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Príležitosti










Podpora štátu a EÚ
budovanie turistických stredísk v regióne
dobrá propagácia Slovenska v zahraničí
dobrá propagácia regiónu na Slovensku
Čerpanie skúsenosti pre rozvoj cestovného
ruchu
z medzinárodných stretnutí a partnerstiev
Čerpanie zdrojov EU na rozvoj cestovného
ruchu
Atraktívnosť lokalít pre cestovné kancelárie
Obnovené tradície a remeslá

Ohrozenia








Devastácia životného prostredia
Hospodárska kríza
Pokles cestovného ruchu na Slovensku
a regióne
Živelné pohromy
Nezáujem turistov o Slovensko a región
Slabá podpora rozvoja turizmu zo strany
štátu a EÚ
Znečistené životné prostredie
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I. Predpoklady a rozvojový potenciál
1.1. Vymedzenie a poloha územia, vzťahy k širšiemu zázemiu
Poloha obce:
Obec z hľadiska územno – správneho patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okresu
Levoča. Nachádza sa v nadmorskej výške 481 m. n. m., východne od okresného mesta.

Rozloha obce je 1200 ha.
Hranice, susediace katastre: Levoča, Doľany, Klčov, Domaňovce, Danišovce

Vznik obce:
1.1.1991

Erb obce:

Katastrálne územie z hľadiska geomorfologického
Katastrálne územie obce Spišský Hrhov zaraďujeme do sústavy Alpsko – himalájskej,
podsústave Karpatskej, Provincie Západných Karpát, Subprovincie Vnútorných Západných
Karpát. V oblasti Fatransko – Tatranskej, celok Hornádska kotlina, hranici podcelku
Medvedie vrchy a Podhradská kotlina.
Z geomorfologického hľadiska predstavuje oblasť Medvedích vrchov reliéf pedimentových
podvrchovín a pahorkatín, východne od nich je reliéf kotlinových pahorkatín. Severný okraj
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predstavuje reliéf vrchovinový. Potoky v severnej časti katastra tečú v hlbokých V dolinách
bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou, na južnom okraji majú tvar úvalinovitých dolín
a úvalín. Levočské vrchy od Hornádskej kotliny oddeľujú morfologicky výrazné stráne na
tektonických poruchách. Z hľadiska morfologicko-morfometrických typov predstavuje reliéf
centrálnej časti katastra Spišského Hrhova stredne členité vrchoviny, na juhovýchodnom
okraji sú stredne členité a na západnom okraji silne členité pahorkatiny.
Zo súčasných reliéfotvorných procesov dominujú fluviálne a stráňové procesy, z ktorých sa
v oblasti Lodiny v Podhradskej kotline uplatňuje slabý fluviálny erózny proces s miernym
pohybom svahových hmôt v pahorkatinách s dominanciou rozovretých úvalinovitých dolín
a v oblasti Medvedích vrchov stredne silný fluviálny erózny proces so stredne silným
pohybom svahových hmôt po svahoch, vytváraním zovretejších úvalinovitých dolín až plytšie
zarezaných V dolín vo vyšších pahorkatinách. Severný okraj katastra zasahuje do oblasti
silného fluviálneho erózneho procesu so silnou hĺbkovou eróziou, stredne silným až silným
pohybom hmôt po svahoch v horskom reliéfe.
Z hľadiska

regionálneho

geologického

začleňujeme

riešené

územie

do

oblasti

Vnútrokarpatského paleogénu, podoblasť spišsko – šarišského paleogénu, jednotky Levočské
vrchy/Hornádska kotlina. Údolie Lodiny, Doľanského potoka a niektorých ich prítokov
vypĺňajú holocénne fluviálne sedimenty, bezprostredne na ne nadväzujú sedimenty
nečleneného kvartéru – deluviálno-fluviálne splachové hliny a svahoviny vcelku – litofaciálne
nečlenené. Na juhovýchodnomokraji obce je rozsiahly ostrov fluviálnych piesčitých štrkov.
Na kvartérne horniny nadväzujú horniny terciérne, zastúpené paleogénom, ktorý je členený
do viacerých súvrství. V severnej časti územia prevažujú pieskovce bielopotockého súvrstvia,

ktoré sú v absolútnej prevahe nad nevápnitými ílovcami. Sú v nich lokálne vložky polôh flyšu
a konglomerátového flyšu. Centrálnu časť Medvedích vrchov tvoria kežmarské vrstvy
zubereckého súvrstvia, tvorené flyšom s prevahou pieskovcov, v ktorom sú lokálne aj tenké
polohy polymiktných zlepencov, nižšie polohy sú tvorené typickým flyšom, v ktorom sú
pieskovce a ílovce v pomere od 2 : 1 do 1 : 2. Východný okraj katastra tvoria plochy
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hutianskeho súvrstvia ílovcov, v ktorom sú ílosiltovce v absolútnej prevahe nad pieskovcami.
V nich sa taktiež nachádzajú tenké polohy polymiktných zlepencov.
Z hľadiska inžiniersko-geologickej rajonizácie sa člení do troch rajónov:
Rajón

pedkvartérnych

hornín

–

rajón

pieskovcovo

–

zlepencových

hornín/rajón

flyšoidných hornín
Rajón kvartérnych sedimentov – rajón deluviálnych sedimentov
Litologická charakteristika podkladu odráža aj jeho hydrologické vlastnosti. Väčšiu časť
predmetného

územia

vypĺňajú

horniny

s dobrou

pórovo-puklinovou

a vrstvovou

priepustnosťou a stredným zvodnením, na juhovýchodnom okraji s veľmi slabou puklinovovrstvovou priepustnosťou a minimálnym zvodnením. Podľa pôvodu rozpustených látok sú
podzemné vody oblasti petrogénne, karbonátogénne základné, prevažne výrazné, v dolnej
časti nivy Lodiny sú podzemné vody fluviogénne základné, menej prechodné a zmiešané.
Hladina podzemnej vody je zväčša 2 – 5 m hlboko. Kataster Spišského Hrhova leží v dvoch
hlavných hydrogeologických regiónoch – 115. Paleogén Hornádskej a časti Popradskej
kotliny a 119. Paleogén Levočských vrchov.
Povrchové vody sú odvodňované potokom Lodina a jeho prítokmi, územie patrí do povodia
Hornádu. Charakteristika režimu odtoku je charakterizovaný oblasťou Vrchovinno –
nížinnou, typom dažďovo – snehovým, s nasledujúcou charakteristikou:
akumulácia v mesiacoch XII – I, vysoká vodnosť II – IV, najvyššie Qma III (IV < II), najnižšie
Qma IX a výrazné podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy. Z pôdnych
typov sa v oblasti katastra Spišského Hrhova vyskytujú prevažne kambizeme modálne
kultizemné nasýtené a pararendziny kambizemné a kambizeme rendzinové, okrajovo aj
kambizeme pseudoglejové nasýtené.

Z pôdnych druhov sa vyskytujú pôdy ľahké

(hlinitopiesočnaté) až stredné (piesočnatohlinité, hlinité).
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Sústava

Alpsko-himalájska

Podsústava

Karpaty

Provincia

Západné Karpaty

Subprovincia

vnútorné Západné Karpaty

Oblasť

Fatransko-tatranská

Celok
Podcelok

Hornádska kotlina
Medvedie vrchy

Levočské vrchy

Podhradská kotlina

Časť

Levočské planiny
Levočské úboče

zdroj ÚPN

Horniny
Oblasť

Vnútrokarpatský paleogén

Podoblasť

spišsko-šarišský paleogén

Jednotka

Levočské vrchy

Hornádska kotlina

zdroj ÚPN

rajón predkvartérnych hornín

Sz rajón pieskovcovo-zlepencových hornín
Sf rajón flyšoidných hornín

rajón kvartérnych sedimentov

D rajón deluviálnych sedimentov

zdroj ÚPN

Najvyšší bod katastra – Medvedí vrch (667,8 m.n.n.).
Vodné toky
Povrchové vody sú odvodňované potokom Lodina a jeho prítokmi, územie patrí do povodia
Hornádu. Ďalšími potokmi v katastri obce sú Durst a Odorica.
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Klíma
Z klimatického hľadiska leží územie v mierne chladnom okrsku chladnej oblasti na okraji
mierne teplej oblasti a jej mierne teplom a mierne vlhkom dolinovom (kotlinovom okrsku so
studenou zimou).
O
b
l
a
s
ť

mierne teplá (M) – priemerne menej ako 50
letných dní (LD) za rok (s denným maximom
teploty vzduchu ≥ 25 °C), júlový priemer
teploty vzduchu ≥ 16 °C

O
k
r M
s 2
o
k

Charakteristika
okrsku
mierne teplý,
mierne vlhký, so
studenou zimou,
dolinový/ kotlinový

chladná (C) – júlový priemer teploty vzduchu
< 16 °C

Klimatické znaky
január ≤ -5 °C, júl ≥
16 °C, LD < 50,
Končekov index
zavlaženia (Iz) je 0
až 60

C1

Charakteristika
okrsku
mierne chladný,
veľmi vlhký

Klimatické znaky
júl ≥ 12 °C až < 16
°C

zdroj ÚPN

Z hľadiska oslnenia reliéfu sa vyskytujú v území prakticky všetky kombinácie, pričom napr.
pri väčších sklonoch prevládajú vhodnejšie kombinácie (prevažne južné a juhozápadné
expozície).
Trvalé trávne porasty sú prevažne polointenzívne, viac-menej prirodzené, doterajšími
intenzifikačnými zásahmi však pomerne chudobné a monotónne. Výnimku tvoria niektoré
plochy strmých strání alebo zamokrených plôch v alúviách, kde je veľmi hodnotná
xerotermná alebo močiarna vegetácia. Mozaikové štruktúry sa v rámci katastra vyskytujú len
sporadicky, viazané sú najmä na závery dolín v západnej časti katastra, kde sú komplexy
medznatých svahov s krovinami v mozaike s brehovými porastami malých tokov.
Osou územia je potok Lodina, ktorý je v strednej časti regulovaný. Vplyvom výrubu
nepôvodných topoľových alejí došlo v jeho dolnej časti k zmohutneniu brehových porastov
vŕb, jelší a čremchy. Z ľavej strany priberá Lodina potok Durst, bezmenný prítok od
Rožkoviec a Doľansky potok mimo posudzovaného územia, z pravej strany viacero kratších

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

17

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

prítokov, ktoré sú v dolnej časti upravované. Do katastra zasahuje aj horná časť potoka
Odorica.
Bez vegetácie sú asfaltové, sčasti aj nespevnené poľné komunikácie, spevnené plochy v obci,
časti dvorov pri rodinných domoch a pod. Prirodzené plochy bez vegetácie v území
predstavujú prechodne erózne strže či nátrže na brehoch Lodiny.
Katastrálne územie obce je odvodňované potokom Lodina, do ktorého sa vlieva potok Drust
a viac bezmenných potokov prameniacich priamo v prieskumnom území. Hydrogeologicky
patria do povodia Hornádu.

Katastrálna plocha obce v metroch štvorcových: 12210742

v tom

v tom

spolu

Poľnohospodárska
pôda

Nepoľnohospodárska
pôda

Lesný
pozemok

Vodná
plocha

Zastavaná
plocha

Ostatná
plocha

7107251

5103491

3851878

110971

580770

559872

zdroj OcÚ

Poľnohospodárska pôda v metroch štvorcových
Orná pôda

Záhrada

Trvalý trávnatý
porast

spolu

4510147

145597

2451507

7107251

zdroj OcÚ
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Oráčiny tvoria 83, 38% rozlohy katastra
Dopravná poloha
Obec leží na ceste I. Triedy (E50)

Cestné dopravné spojenie
V obci občania využívajú jestvujúcu autobusovú dopravu

Vzdialenosť významných sídiel
Levoča – 7 km
Spišská Nová Ves – 17km
Poprad – 33km
Prešov – 50km
Košice – 86km
Bratislava – 365km
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Komunikácie

Dĺžka obecných komunikácií

4,2 km

Z toho prašné

0%

Stav komunikácií

asfaltové

Dĺžka vybudovaných chodníkov

200 m

Počet mostov

9

zdroj OcÚ

1.2. Prírodné predpoklady
Lesy:
Rozloha lesov:

3 851 878 m2

Lesnatosť:

31,26 %.

Typológia porastov
Lesné porasty sú nepôvodné borovicové a smrekové, rovnoveké, monokultúrne.
Nelesnú drevinovú vegetáciu zastupuje: trnka, ruža šípová, hloh jednosemenný, svíb krvavý,
vŕba rakytová a krehká, topoľ osikový a baza čierna, menej kalina, hruška, čerešňa vtáčia,
vŕba sliezska, jarabina vtáčia či krušina jelšová
Vlastníctvo lesnej pôdy:
Výmera

Obec

spolu

3 85 ha

260ha

Pasienková Urbárske
spoločnosť spoločenstvo

60ha

60ha

Súkromné
lesy

Štátne
lesy

20ha

50ha

zdroj OcÚ
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Ekologicky významné segmenty
V katastri obce boli vyčlenené niektoré genofondové lokality flóry, fauny a významné biotopy
ako ekologicky významné prvky. Ide o lokality:
Potok Lodina s prítokmi, Ľavostranný prítok Odorice, Sedliacke lúky, Doliansky potok,
Pisarovské, Brusník, Medvedí vrch, Spálený bok, Kováčová, Peklisko – Za múrmi,
Konopisko, Povrazy.
Z hľadiska územnej ochrany prírody sa na území katastra nachádzajú nasledovné chránené
územia.
 Prírodná pamiatka Podhorské (chránený prírodný výtvor)– prirodzená depresia na
flyšovej lavici, trvalo zamokrená, s hodnotnými mokraďnými spoločenstvami.
 Prírodná pamiatka Jazerec (chránený prírodný výtvor) – prirodzená pravidelná
depresia na vrchole hladko modelovaného flyšového chrbta. Je trvalo zamokrená,
s výskytom hodnotných lesných mokraďných spoločenstiev.
Obe územia sú aj významným biotopom živočíchov, najmä obojživelníkov.

Chránené rastliny vyskytujúce sa v katastri obce: prilbovka biela, plamienok alpínsky,
vstavačovec Fuchsov pravý, vstavačovec májový pravý, kruštík močiarny, päťprstnica
obyčajná, všivec močiarny, poniklec slovenský, poniklec prostredný
Ohrozené druhy rastlín vyskytujúce sa v katastri obce: veternica lesná, orlíček obyčajný,
astra spišská, plamienok rovný, horec krížatý, ľalia zlatohlavá, ľan rakúsky, ľan žltý, smldník
jelení, chlpánik vrcholíkatý, vemenník dvojlistý, krtičník tôňomilný.
Z chránených živočíšnych druhov sa v katastri obce vyskytuje množstvo druhov, dôležitým
je výskyt chránených druhov európskeho významu:
Cicavce: vydra riečna, plch lieskový, netopier obyčajný, podkovár malý
Vtáky: orol krikľavý, výr skalný, bocian biely, chrapkáč poľný, ďateľ prostredný
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Plazy: jašterica obyčajná, jašterica živorodá
Obojživelníky: kunka žltobruchá, ropucha zelená, mlok hrebenatý
Motýľ: jasoň chochlačkový

Chránené biotopy
Kód
Mo 4
Tr 7
Pr 2
Lk 3
Lk 6
Lk 1
Br 2
Br 6
Ra3

Názov biotopu národného významu
Vegetácia vysokých ostríc
Mezofilné lemy
Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách
Mezofilné pasienky a spásané lúky
Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí
Názov biotopu európskeho významu
Nížinné a podhorské kosné lúky
Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov
Brehové porasty deväťsilov
Prechodné rašeliniská a trasoviská

zdroj ÚPN

1.3. Ľudské zdroje a potenciál pracovnej sily
V súčasnosti má obec 1386 obyvateľov z toho 315 obyvateľov je rómskej národnosti.
Priemerný vek v obci je 31 rokov, z čoho môžeme usúdiť, že najpočetnejšiu skupiny tvoria
obyvatelia v produktívnom veku.
Obyvateľstvo podľa vekovej štruktúry
Vek

Počet

% zastúpenia

0-14

315

22,73

15-59

909

65,58

60 a viac

162

11,69

Index stárnutia: 0,35
= počet osôb vo veku 60 a viac k počtu osôb 0-14 rokov.
Zdroj: OcÚ

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

22

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa obec
v súlade s § 11, odsek 3 zaraďuje do kategórie d) obec s počtom od 1001 do 3000 obyvateľov.
Z dlhodobého hľadiska možno konštatovať, že toto kritérium obec spĺňa už od roku 1961.

Vývoj počtu obyvateľov obce Spišský Hrhov
Rok

Počet obyvateľov

1900

753

1910

685

1920

679

1930

742

1940

817

1950

808

1961

1049

1970

978

1980

944

1990

862

2000

758

2010

1366

Podľa uvedených údajov možno konštatovať, že počet obyvateľov sa v jednotlivých rokoch
vyvíjal nerovnomerne. Avšak v posledných rokoch badať v obci nárast počtu obyvateľov, čo
odzrkadľuje aj terajší počet 1386 obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt. Tento nárast bol
spôsobený hlavne výstavbou obecných nájomných bytov, predajom stavebných pozemkov
v dovtedajšom vlastníctve obce. To všetko spôsobilo výraznú migráciu ľudí do obce. Veľmi

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

23

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pozitívnym prvkom je informácia, že obec ide otvárať novú stavebnú

zónu v lokalite

Pisárovska, kde je predpoklad výstavby 2 bytových domov po 3 byty a 20 individuálnych
rodinných domov. Ďalšie lokality: Grófska alebo „Za murami“ kde je plánovaná výstavba 75
individuálnych rodinných domov.. To vytvára predpoklad k zvýšeniu počtu obyvateľov najmä
v kategórii predproduktívneho a produktívneho veku.

Počet obyvateľov
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Mužov

568

600

628

650

679

žien

588

650

693

685

691

Spolu

1156

1250

1321

1335

1370

zdroj OcÚ

Vývoj prírastkov obyvateľstva
Obdobie

Absolútny prírastok/úbytok
obyvateľov

% prírastku/úbytku

1940 - 1948

- 46

- 5,6

1948 - 1961

+ 281

+ 36,59

1961 - 1970

- 71

-6,77

1970 - 1980

-11

- 1,12

1980 - 1991

- 131

- 13,54

1991 - 2001

+61

+7,29

zdroj ÚPN
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Migrácia - počty odsťahovaných

Rok

Spolu

2005

15

2006

17

2007

15

2008

18

2009

36

2010

41

zdroj OcÚ

Pohyb obyvateľstva k 31. 12. 2010

Obyvateľstvo

‰

Počet

Natalita

13

1,35

Mortalita

9

0,94

Prirodzený prírastok

4

0,42

Prisťahovaní

67

6,96

Vysťahovaní

16

1,66

Saldo migrácie

51

5,3

Celkový prírastok

55

5,71

zdroj ÚPN
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Veková štruktúra
v %, k 31.12.

Rok

2006

2007

2008

2009

2010

predproduktívny

19%

21%

23%

350

356

produktívny

72%

70%

69%

855

884

poproduktívny

9%

9%

8%

130

130

Prognóza počtu a prírastkov obyvateľov obce
Obdobie

Absolútny
prírastok

% prírastku /úbytku

Počet obyvateľov

2005 - 2020

+1069

+96,21

2180

urbanistická rezervavýhľad

+200

+9,17

2380

zdroj ÚPN

Ekonomická aktivita, nezamestnanosť
Uvedené údaje odzrkadľujú nástup celosvetovej finančnej krízy aj na našom území. Počet
uchádzačov sa bude pravdepodobne ešte zvyšovať z dôvodu redukovania prevádzok nielen
v obci, ale aj v širokom okolí. Značnú časť nezamestnaných obce tvoria Rómovia a ich
dlhodobo pretrvávajúca nezamestnanosť.

Nezamestnanosť
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Evidovaných
nezamestnaných

91

65

63

68

75

zdroj OcÚ
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Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest, teda trh pracovných
príležitostí, a na druhej strane ponuku pracovných síl. Jedno aj druhé má svoje parametre
a charakteristiky. Na jednej strane je istý počet pomerne jasne definovaných pracovných
príležitostí, pracovných miest, ktoré treba obsadiť, a na druhej strane je istý počet
pracovníkov, ktorí hľadajú prácu zamestnanie, uplatnenie. Každé jedno pracovné miesto,
zamestnanie, možno popísať – charakter a rozsah pracovných činností, pracovné prostredie,
pracovné podmienky, kvalifikačné požiadavky, ( vzdelanie, prax, kompetencie ), požadované
schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, riziká a obmedzenia výkonu atď. Aj
každého pracovníka, uchádzača o pracovné miesto možno charakterizovať súborom znakov –
kvalifikácia, schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, osobnostné vlastnosti
a pod. Ako vidieť, celý proces hľadania zamestnania sa zakladá na vcelku jednoduchom
princípe ponuky a dopytu.
Neustále značné zaostávanie dopytu po práci za ponukou práce spôsobuje na trhu práce
pretrvávanie chronickej nerovnováhy. Prejavom zvýrazňujúcej sa nerovnováhy je rastúca
miera nezamestnanosti. Jednou z bariér riešenia vysokej miery nezamestnanosti sú

aj

problémy súvisiace s kvalitou a motiváciou pracovných síl, neprispôsobivosť značnej časti
populácie.
Limitovaná miera zamestnateľnosti však v značnej miere závisí od disponovania súhrnom
vlastností ( vedomostí zručností, návykov a postojov) pracovnej sily, ktoré umožňujú úspešné
dlhodobé uplatnenie sa na trhu práce.
Časť rozsahu prehlbujúcej sa nerovnováhy na trhu práce je spôsobená demotivačne
nastavenými sociálnymi dávkami , etnickými špecifikami niektorých regiónov ( hoci
nezamestnanosť nie je etnický problém, zastúpenie občanov rómskeho pôvodu na celkovom
počte nezamestnaných je nadpriemerné), či deformovanými hodnotovými orientáciami
občanov (prílišným spoliehaním sa na štát, pasívnymi životnými stratégiami a pod).
Pracovný trh potrebuje kvalifikovaných ľudí , skvalitňovanie podnikateľského prostredia. Na
trhu práce chýba zamestnávateľom vyššia ponuka kvalifikovaných pracovníkov.
Ako negatívum vystupuje však viac do popredia zvyšovanie podielu nekvalifikovaných
nezamestnaných, čo v podstatnej miere spôsobuje kumuláciu problému nárastu podielu
dlhodobo nezamestnaných medzi uchádzačmi o zamestnanie, a tým ďalšie zhoršovanie
kvality voľnej pracovnej sily pre už etablovaných i ďalších potencionálnych investorov.
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Kvalifikačná štruktúra nezamestnaných v obci

v%

2006

2007

2008

2009

2010

Základné

85

60

60

48

45

Stredné všeobecné

4

2

1

1

1

Stredné odborné

2

2

2

19

28

Vysokoškolské

0

1

0

0

1

zdroj OcÚ

Odvetvie hospodárstva v ktorých
obyvatelia v produktívnom veku pracujú

počet

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace
služby

10%

Doprava, skladovanie a spoje

3%

Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené služby

3%

Peňažníctvo a poisťovníctvo

5%

Rybolov, chov rýb

0%

Nehnuteľnosti, prenajímanie a
obchodné služby

0%

Ťažba nerastných surovín

0%

Verejná správa a obrana, povinné
soc. zabezp.

5%

Priemyselná výroba

5%

Školstvo

7%

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody

10%

Zdravotníctvo a sociálna
starostlivosť

2%

Stavebníctvo

25%

Ostatné verejné, sociálne
a osobné služby

2%

Veľkoobchod a maloobchod

15%

Súkromné domácnosti s domácim
personálom

0%

Hotely a reštaurácie

5%

EA bez udania odvetví

3%

počet

zdroj OcÚ
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Počet a výhľad ekonomicky aktívneho obyvateľstva
Rok

Počet

Ekonomicky aktívne osoby

obyvateľov

spolu

2001

897

456

2020

2180

1108

2025

2380

1210

zdroj ÚPN

Zamestnanosť (bez individuálnych údajov za konkrétne firmy)
Zamestnanosť v okrese vo významnej miere ovplyvňujú hlavní ťahúni priemyselnej
výroby - Embraco Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves a Panasonic AVC, s.r.o., Krompachy
+ dodávateľské firmy sústredené v Spišskej Novej Vsi. V rámci monitoringu
zamestnávateľov bol zistený nasledovný stav a očakávaný vývoj zamestnanosti v týchto
odvetviach:


poľnohospodárska a lesná výroba
Tieto odvetvia počítajú viac-menej už len so sezónnym prijímaním zamestnancov,
z dlhodobého hľadiska však pôjde o ďalší pokles zamestnanosti, vzhľadom na pokles
objemu výroby (poľnohospodárstvo) alebo prechod na podnikateľskú formu (SZČO)
vykonávania lesných prác.



potravinársky priemysel
S výnimkou dvoch firiem (mierny nárast) sa nepočíta s nárastom zamestnanosti.



strojárstvo
Vzhľadom na iné početné prac. príležitosti mimo regiónu v tomto segmente priemyslu
(najmä v automobilovom priemysle) je v tomto odvetví fluktuácia hlavne na montážnych
prac. miestach porovnateľná s obchodnými firmami.



elektrotechnický priemysel
Tento segment predstavuje v regióne hlavne firma Panasonic Krompachy, tu
zamestnanosť cyklicky kolíše v priebehu kalendárneho roka, zamestnanosť kulminuje
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spravidla pri zabezpečení dodávok DVD pre vianočný trh. Paralelne s tým sa vyvíja
zamestnanosť u dodávateľov z regiónu.


plastová a gumárenská výroba
Ide o novoetablované odvetvia v regióne, nezamestnávajú významný počet ľudí, do konca
roka sa tu dokonca počíta s miernym znížením zamestnanosti, avšak vzhľadom na rastúci
trend nahradzovania kovových materiálov plastami ide o perspektívne odvetvie z hľadiska
zamestnanosti u plastovej výroby, rovnako ako pri gumárenstve vzhľadom na rastúcu
automobilovú výrobu v strednej Európe.



stavebníctvo
Patrí medzi relatívne stabilné odvetvia z hľadiska zamestnanosti v regióne, problémy sú
však s obsadzovaním nahlásených miest pre kvalifikovaných stavebných robotníkov.

V ostatných odveviach sa neočakávajú významné zmeny v úrovni zamestnanosti, postupný
pokles sa predpokladá hlavne v sieťových odvetviach.
Najväčšie zmeny, ktoré boli zaznamenané v ponuke pracovných príležitostí v rámci regiónu
Spiš v rokoch 2008 – 2010 (priemer).
a) najväčší nárast miest


montážni robotníci (+ 675 miest)



obsluha zemných a príbuz.strojov (+ 56 miest)



elektromechanici, opravári a nastavovači elektr.zariad. (+51 miest)



murári (+43 miest)



kováči a príbuz.profesie (+42 miest)



predavači (+38 miest)



tesári, stolári (+ 33 miest)



krajčírky, šičky (+27 miest)



vodiči (+ 22 miest)

b) najväčší úbytok miest


baníci (-40 miest)
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pomocní a nekvalifikovaní robotníci (-39 miest)



obsluha priemyselných robotov (-35 miest)



prevádzkari (-23 miest)



čašníci (-21 miest)



nižší administratívni pracovníci (-21 miest)



kuchári (-18 miest)



formovači (-18 miest)



inštalatéri, staveb.zámočníci, klampiari (-17 miest)



nastavovači a obsluha obrábacích strojov (-13 miest)

Z analýzy je zrejmé, že napriek všeobecne deklarovanej snahe o rozvoj cestovného
ruchu dochádza k redukcii pracovných miest, ktoré s ním priamo súvisia a síce
pracovné miesta viažúce sa k službám.
1.4. Sídelná štruktúra
Prešovský kraj je najľudnatejším krajom Slovenska, jeho 791000 tvorí 14,5 % počtu jeho
obyvateľov. Hustota obyvateľov je veľmi nevyrovnaná. Okres Levoča je jedným z okresov
kraja, ktorý je najmenej zaľudnený, to i v porovnaní v rámci SR. Región má oproti
republikovému priemeru o niečo mladšiu vekovú štruktúru (priemerný vek 33,7 roka) a vyššiu
pôrodnosť (13 narodených detí na 1000 obyv.).
Podľa metodiky OECD o vidieckosti krajiny, patrí okres Levoča k prechodným okresom.
V sídelnej štruktúre okresu sú zastúpené takmer všetky typy sídelných formácií, s výnimkou
veľkých miest.
Hustota obyvateľstva okresu na m2 je 88 osôb. Vo vidieckych sídlach žije 43 % obyvateľov
okresu. Percento obyvateľov, ktorí sa prihlásili k rómskej národnosti (1995), bolo v okrese
Levoča najvyššie v Prešovskom kraji a tretie na Slovensku (po Gelnici a Spišskej Novej Vsi).
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Obec Spišský Hrhov je v porovnaní so sídlami Slovenska či kraja menšou obcou, v rámci
regiónu i okresu sa však zaradzuje medzi väčšie obce.
Jej urbanistická štruktúra sa neodlišuje od tradičnej podoby sídiel na Spiši, novovznikajúce
časti obce zohľadňujú súčasné moderné trendy štruktúry sídiel.

1.5. Bytový a domový fond
Sociálno – priestorová organizácia
Rodinné domy

238

Bytové domy

8

Rodinné domy
Trvalo obývané

271

Neobývané

24

Bytové domy
Počet bytových domov

8

Počet bytov jednotiek

66

Spolu obyvateľov v bytoch

208

Z toho sociálne byty
Počet bytových domov

2

Počet bytov jednotiek

9

Spolu obyvateľov v bytoch

36

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

32

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bytová výstavba v obci
Rok

2006

2007

2008

2009

2010

Rodinné
domy

6

6

5

6

7

Bytové
jednotky

4

8

8

6

7

1.6. Hospodárstvo
Do roku 1989 bolo v regióne a teda aj v obci hlavným zdrojom práce a zárobku strojárstvo,
potravinársky,

textilný

priemysel,

lesné

hospodárstvo,

stavebníctvo

a

rozvinuté

poľnohospodárstvo. V súčasnosti je priemyselná produkcia v okrese Levoča je veľmi nízka. S
tržbami v priemysle sa okres Levoča zaraďuje na posledné miesta v Prešovskom kraji.
Hospodársky potenciál dnešného okresu Levoča je charakterizovaný stagnáciou prakticky
celej priemyselnej výroby. Poľnohospodárstvo v okrese Levoča má ťažké výrobné
podmienky, pretože podstatná časť územia je situovaná v horských a podhorských oblastiach,
s rozdielnymi nadmorskými výškami od 300 do 900 metrov.
V obci je pomerne silné zastúpenie najmä drobných živnostníkov a súkromne hospodáriacich
roľníkov, ale aj menších firiem. Ich existencia na území obce značne vplýva na finančné
možnosti obce, najmä z pohľadu miestnych daní a poplatkov. Všetky podnikateľské subjekty
však pôsobia na komerčnej báze, žiadny z nich neposkytuje sociálne služby.

SZČO v obci podnikajúci v oblastiach:
Stavebníctvo: 1
Poľnohospodárstvo: 3
Maloobchod: 4
Priemyselná výroba: 0
Doprava a služby: 0
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Stravovacie a ubytovacie služby: 2
Iné služby: -

Odvetvová štruktúra subjektov pôsobiacich v obci:
Odvetvie

Podiel v %

Stavebníctvo

20,00

Poľnohospodárstvo

26,67

Maloobchod

26,67

Priemyselná výroba

0

Doprava a služby

0

Stravovacie služby

26,67

Iné služby

0

SPOLU:

100,01

Zdroj: Vlastné zisťovanie

Tatra – Agrolev poľnohospodársky podnik
Samostatne hospodáriaci roľníci - 9

Obec prevádzkuje Základnú školu s materskou školou. Základná škola spĺňa spádovú funkciu
pre štyri priľahlé obce. Počet žiakov Základnej školy aj Materskej školy každoročne vzrastá
a priestory školy sú kapacitne vyčerpané, čo si vyžiadalo rekonštrukciu budovy. Škola je
vybavená jazykovou a počítačovou učebňou. Žiaci majú možnosť sa zúčastňovať na rôznych
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záujmových a mimoškolských činnostiach a krúžkoch. Súčasťou areálu školy je aj telocvičňa,
ktorá je vo veľkej miere využívaná nielen žiakmi školy ale aj športovo aktívnymi ľuďmi
z obce.
Najvyšší skončený stupeň vzdelania
produktívneho veku

Počet

Základné

39%

Učňovské (bez maturity)

25%

Stredné odborné (bez maturity)

10%

Úplné stredné učňovské (s maturitou)

5%

Úplné stredné odborné (s maturitou)

8%

Úplné stredné všeobecné

5%

Vyššie

1%

Vysokoškolské bakalárske

1%

Vysokoškolské
magisterské,inžinierske,doktorské

5%

Vysokoškolské doktorandské

1%

Vysokoškolské spolu

7%

Vysokoškolské podľa zamerania:
- univerzitné
- technické

3%

- ekonomické

1%

- poľnohospodárske

1%

- ostatné

2%

zdroj OcÚ
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1.7. Dopravná infraštruktúra
Silnou stránkou obce a to nielen pre rozvoj cestovného ruchu je jej dobrá dostupnosť
a geografická poloha. Obcou Spišský Hrhov vedie cesta medzinárodného významu 18/E50:
Žilina - Prešov. Železničné spojenie zabezpečuje mesto Spišská Nová Ves (17 km), kadiaľ
vedie železničná trať Košice - Spišská Nová Ves - Bratislava, resp. Košice - Spišská Nová
Ves - Žilina - Praha.
Letecká doprava je zabezpečená letiskom medzinárodného významu v meste Poprad (33 km).
Cestné dopravné spojenie
V obci občania využívajú jestvujúcu autobusovú dopravu, rapídne rastie podiel prepravy
súkromnými motorovými vozidlami.
Vzdialenosť významných sídiel:
Levoča – 7 km
Spišská Nová Ves – 17km
Poprad – 33km
Prešov – 47km
Košice – 86km
Bratislava – 365km

Miestne komunikácie

Dĺžka obecných komunikácií
Z toho prašné
Stav komunikácií
Dĺžka vybudovaných chodníkov
Počet mostov

zdroj OcÚ

5,2 km
0%
dobrý
1 000 m
10
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1.8. Technická infraštruktúra
Z hľadiska technickej infraštruktúry a technickej vybavenosti môžeme obec označiť ako
modernú a kvalitne zabezpečenú. V kontexte nielen regiónu, ale aj celej SR je úroveň
technickej infraštruktúry nadštandardná.
Okrem kvalitných miestnych komunikácií, kvalitných inžinierskych sietí je veľmi dobre
zabezpečovaná aj údržba článkov technickej infraštruktúry a síce vlastnou obecnou firmou.
Obec je kompletne odkanalizovaná, s vlastným vodným hospodárstvom pitnej vody,
s vlastnou ČOV, plynofikovaná, s dostačujúcimi energetickými sieťami.
V r. 2011 sa ukončuje komplexná revitalizácia centra obce, vďaka čomu sa môže obec
popýšiť nielen kvalitou a polyfunkčnosťou infraštruktúry, ale aj jej estetickým vzhľadom
(osvetlenie, chodníky, trávniky, parkoviská a pod.)
Zdravotnícke zabezpečenie
Zdravotnícku starostlivosť pre obyvateľov obce i jej návštevníkov zabezpečujú zdravotnícke
zariadenia v Meste Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves, prípadne Krompachy a Prešov.
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča
Oddelenia:
Detské oddelenie
Doliečovacie oddelenie
Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Interné oddelenie
Neurologické oddelenie
Novorodenecké oddelenie
Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny
Oddelenie všeobecnej a úrazovej chirurgie
Psychiatrické oddelenie
Urologické oddelenie
Hematologicko-transfúzne oddelenie
Oddelenie klinickej biochémie
Patologicko-anatomické oddelenie
Rádiodiagnostické oddelenie
Záchranná zdravotná služba
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Ambulancie:
Interná ambulancia
Kardiologická ambulancia
Diabetologická ambulancia
Pediatrická ambulancia
Detská neurologická ambulancia
Neurologická ambulancia
Neurofyziologická ambulancia
Chirurgická ambulancia
Cievna ambulancia
Traumatologická ambulancia
Urologická ambulancia
Otorinolaryngologická ambulancia
Foniatrická ambulancia
Oftalmologická ambulancia
Oftalmodiabetologická ambulancia
Glaukómová ambulancia
Gynekologická ambulancia s USG pracoviskom
Poradňa pre rizikovú graviditu
Sexuologická ambulancia v odbore gynekológia a pôrodníctvo
Anesteziologická ambulancia
Algeziologická ambulancia
Fyziatricko-rehabilitačná ambulancia
Hematologická ambulancia
Psychiatrická ambulancia
Sexuologická ambulancia v odbore psychiatria
Onkologická ambulancia

Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves
Ambulancie:
Algeziologické ambulancie
Anesteziologické ambulancie a intenzívna medicína
Chirurgické ambulancie
Diabetologické ambulancie
Gynekologické ambulancie
Hematologické ambulancie
Interné ambulancie
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Kardiologické ambulancie
Lekárska genetika
Nefrologické ambulancie
Neurologické ambulancie
Onkologické ambulancie
Pľúcne - pneumologické a ftizeologické ambulancie
Všeobecný lekár - deti a dorast
Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Reumatologické ambulancie

Oddelenia:
Interné oddelenie
Oddelenie pre dlhodobo chorých
Chirurgické oddelenie
Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie
Oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny
Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Neurologické oddelenie
Oddelenie pediatrie a patologických novorodencov
Oddelenie neonatológie
Oddelenie rádiodiagnostické
Oddelenie klinickej biochémie
Oddelenie klinickej mikrobiológie
Funkčná diagnostika
Oddelenie hematológie a transfuziológie
Oddelenie lekárskej genetiky
Oddelenie klinickej onkológie
Oddelenie liečebnej výživy a stravovania
Špecializované oddelenia (Zdravotná záchranná služba, Dopravná zdravotná služba)

Nemocnica Poprad:
Ambulancie detské
Ambulancie pre dospelých
Ambulancie pohotovostné
Ambulancie príjmové
Lôžkové a nelôžkové oddelenia
Oddelenie urgentnej medicíny
Pracovná zdravotná služba
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Pošta

áno

Telefónny automat

áno

Verejný vodovod

áno

Kanalizačná sieť

áno

ČOV

áno

Rozvodná sieť plynu

áno

Dobrovoľný hasičský zbor

áno

Požiarne vozidlo

áno

Bankomat

nie

Káblová distribučná sieť

nie

zdroj OcÚ

Zásobovanie vodou z verejných zdrojov:
obecný vodovod: dĺžka– 5900metrov, počet prípojok k obecnému vodovodu – 250,
vodojemy - 2
Stav plynofikácie: 100%
Štruktúra spotreby plynu v rodinných domoch
Hod. a ročná potreba plynu
Príprava jedál – varenie
Príprava TÚV
Vykur. Rod. domov (RD)
Spolu RD:

Nm3/hod
0,15 x 641 x 0,9 = 86,5
0,20 x 641 x 0,9 = 115,4
1,15 x 641 x 0,9 = 663,4
1,50 x 641 x 0,9 = 865,3

tis. m3/rok
150x641x0,9 = 86,5
400x641x0,9 = 230,8
3850x641x0,9 = 2221,1
4400x641x0,9 = 2538,4

Ostatní odberatelia MO

38,0 m3/h

128,0 tis. m3/rok

Obec Spišský Hrhov

903,3 m3/h

2666,4 tis. m3/rok

zdroj ÚPN
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Obecné budovy
Obecný úrad – nachádza sa v centre obce, nová moderná budova
Kapacita sály kultúrneho domu - 200 osôb.

KOMUNÁLNY ODPAD

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Celkové množstvo (t):

63,478

79,93

94,674

126,588

139,139

159,28

zmesový odpad

56,95

74,39

87,69

115,13

127,07

142,38

vytriedené zložky

6,528

5,54

6,984

11,458

12,069

16,9

z toho:

zdroj OcÚ
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II. Cestovný ruch v lokalite
2.1. Kultúrno-historické pamiatky, zariadenia športu, ubytovacie
a stravovacie zariadenia regiónu
Potenciál územia prešovského kraja je pre cestovný ruch, rekreáciu a kúpeľníctvo značne
rozsiahly a výrazne diferencovaný.
Najvýznamnejšou oblasťou medzinárodného cestovného ruchu v kraji sú Vysoké Tatry (3
lanovky, vyše 60 vlekov, 5 stredísk s umelým zasnežením, cykloturistické trasy, Múzeum
TANAP-u). Denná návštevnosť Vysokých Tatier - 23000 návštevníkov. Kúpeľné využitie
Vysokých Tatier je založené na využití klimatických podmienok južných svahov Tatier na
liečbu ochorení dýchacích ciest v osadách s dominantným vplyvom kúpeľníctva - Vyšné
Hágy, Nová Polianka, Tatranská Polianka a v osadách s doplnkovým rekreačným turizmom Štrbské Pleso, Smokovce, Tatranská Kotlina.
V prešovskom kraji je zaznamenaná najvyššia návštevnosť v ubytovacích zariadeniach na
Slovensku (21,6 % podiel SR): 745178 návštevníkov, z toho 324000 cudzincov. S objemom
tržieb za ubytovanie je prešovský kraj na druhom mieste v rámci SR. Zahraniční návštevníci
sa na tržbách za ubytovanie v prešovskom kraji podieľali 50,9 %. Z hľadiska priemerného
počtu prenocovaní domácich a zahraničných návštevníkov je prešovský kraj na 4. mieste v
rámci Slovenska. Najvyšší počet návštevníkov a prenocovaní bol zaznamenaný v okresoch
Poprad a Bardejov.
V regióne Spiš sa nachádza najväčšia koncentrácia kultúrno - historických pamiatok na
Slovensku. Od významných historických sídelných štruktúr, mestských pamiatkových
rezervácií (Kežmarok, Levoča, Podolínec, Spišská kapitula, Poprad - Spišská Sobota) po
pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry (Ždiar, Osturňa)
Okres Levoča disponuje úžasným kultúrno-historickým potenciálom, ktorého využitie
z aspektu cestovného ruchu je však žalostne nízke.
Pravdepodobne najväčším a najvýznamnejším pamiatkovým objektom je Spišský hrad, ktorý
patrí k najväčším stredovekým hradným komplexom v Európe.
V okrese sa nachádzajú interesantné kaštiele a kúrie:
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Bijacovce - neskorobarokový kaštieľ s komplexom hospodárskych stavieb a parkom, v
ktorom je v súčasnosti lesnícka škola,

Granč-Petrovce - neskorobarokový kaštieľ,

Poľanovce, časť Korytné - kúria zo začiatku 19 stor.,
Okres Levoča je bohatý na sakrálne pamiatky. Množstvo kostolov, kláštorov, kaplniek s
románskymi, gotickými, renesančnými stavebnými prvkami sa nachádza v obciach
Behárovce, Bijacovce, Brutovce, Bystrany, Dravce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce,
Hodkovce, Jablonov, Jánovce, Korytné, Levoča, Lúčka, Nižné Repaše, Nižný Slavkov,
Olšavica, Ordzoviany, Poľanovce, Pongrácovce, Slatvina, Spišské Podhradie, Torysky, Vyšný
Slavkov, Vyšné Repaše a Závada.
V okrese sú dve mestské pamiatkové rezervácie (MPR) - Levoča a Spišská Kapitula. Jedna
pamiatková zóna (PZ) - Spišské Podhradie .
Pamiatková zóna ľudovej architektúry - Nižné Repaše a Torysky.
Pamiatky zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Spišský hrad a okolie.
Štyri národné nehnuteľné kultúrne pamiatky - Chrám sv. Jakuba v Levoči, stredoveká
nástenná maľba v rím. kat. kostole Všetkých svätých v Bijacovciach, nástenná maľba v
kostole sv. Ladislava v Levoči a nástenná maľba v starom minoritskom kláštore v Levoči.
Okres oplýva jedinečným prírodným potenciálom lesov, horských lúk, v kombinácii
s neporušenou poľnohospodárskou krajinou. Známe sú pramene minerálnej vody v obci
Baldovce.
Ďalším perspektívnym potenciálom vhodným pre rozvoj moderného cestovného ruchu sú
teplé pramene, napr. v obci Lúčka (termálny prameň s teplotou 32,6 °C.) alebo v obci
Spišský Štvrtok geologický vrt s prameňom termálnej vody s teplotou 30 °C.
Ďalšími pamiatkami, pozoruhodnosťami a pamätihodnosťami oplýva aj časť regiónu Spiš,
ktorý je síce v okrese Spišská Nová Ves, avšak svojou bezprostrednou blízkosťou k vyššie
uvedenému potenciálu okresu Levoča tvorí jeden prirodzený celok. Máme na mysli napr.
Kostol Sv. Ducha v Žehre, ktorý bol spolu so Spišským Hradom a Spišskou Kapitulou
zapísaný v UNESCO, Csákiovský kaštieľ v Hodkovciach, či národnú prírodnú rezerváciu
Dreveník (najväčšie travertínové územie na Slovensku).
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Pre prehľad uvádzame stručný popis významných lokalít cestovného ruchu, ktoré sú dobre
dostupné z riešeného územia - obce Spišský Hrhov.
Horské oblasti :
Levočské vrchy 7km
Ležia v mierne teplej až chladnej klimatickej oblasti vo výške 800 – 1200 m.n.m. Horské
obce v blízkosti ponúkajú jedinečnú, trvalo obývanú drevenú architektúru, štýlové chrámy
a kaplnky, zachovalé a s tradičnou činnosťou človeka udržiavané prostredie, úžasné výhľady,
možnosti pre zimnú i letnú turistiku.

Branisko 19km
tri štvrtiny pohoria sa nachádzajú vo výške od 700 do 1 100 m Naprieč celým pohorím vedie
zeleno značkovaná turistická trasa z Krompách do Sabinova. Turisticky zaujímavé sú oblasti
ako národná prírodná rezervácia Rajtopíky a Lipovský kras pri Lipovciach.
Volovské Vrchy 25km
Volovské vrchy sú najväčšou časťou Slovenského rudohoria. Jeho vtáčie územie je jedným z
troch najvýznamnejších území na Slovensku pre hniezdenie druhov ako sú bocian čierny,
včelár lesný, sova dlhochvostá, žlna sivá či iné. Veľmi vyhľadávané pre neporušenú prírodu
a rázovité obce.
Slovenský Raj 20km
Národný park považovaný za jednu z najkrajších prírodných oblastí Slovenska. Je
charakteristický členitým terénom - roklinami, potokmi s vodopádmi a krasovými formami,
ktoré sú pre turistov sprístupnené formou chodníkov, v náročnejších častiach aj technickými
pomôckami.
Vysoké Tatry 30km
Sú najvyšším pohorím na Slovensku a sú zároveň jediným horstvom v týchto štátoch s
alpským charakterom. Národný park, biosferická rezervácia UNESCO. Vyhľadávané horstvo
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s prekrásnymi štítmi, dolinami, vzácnou flórou a faunou, zaujímavosťami, atrakciami
a vybudovanými službami pre turistov.
Čergov 45km
Početné pozoruhodnosti a prírodné zvláštnosti Čergovského pohoria sú sústredené do
mnohých prírodných rezervácií. K najkrajším a najhodnotnejším sa radí Čergovský Minčol,
Livovská jelšina, Fintické svahy, Hradová hora a Kapušiansky hradný vrch. Na území týchto
prírodných rezervácií, ale aj mimo nich, sa nachádzajú početné chránené prírodne výtvory a
náučné chodníky. Nachádzajú sa tu vzácne chránené druhy stromov, pôvodná drobnejšia
vegetácia aj niektoré chránené druhy živočíchov.
Spišská Magura 50km
Malebné pohorie s 30 km dlhým hrebeňom. V jeho východnej časti sú početné minerálne
pramene. Donedávna stála mimo dopravných tepien a tak si zachovala hodne folklórnych
pozoruhodností a doteraz je svojou neporušenou krásou a prírodnými danosťami pravým
rajom prírody a oddychu.
Ľubovnianska Vrchovina 60km
Ľubovnianska vrchovina dosahuje maximálnu nadmorskú výšku na vrchole Eliášovky
(1 023,4 m n. m.) Vo východnej časti pohoria prechádza po hlavnom hrebeni štátna hranica
s Poľskom. Údoliami vodných tokov je pohorie rozdelené na menšie rázsochy. Pri obci Sulín
vyviera prameň známej minerálnej vody Sulínka.

Pieniny 70km
Pohorie patrí do mierne teplej a chladnej klimatickej oblasti. Dunajec vyhĺbil v pohorí Pienin
obrovskú úzku a kľukatú tiesňavu. Pieniny boli v roku 1967 vyhlásené za Národný park.
Turistami mimoriadne obľúbené sú Tri koruny a Sokolica na poľskej strane a prekrásny
Prielom Dunajca na slovenskej strane. Veľmi atraktívny je aj splav Dunajca na pltiach.
V Pieninách leží aj známy Červený Kláštor (sídlo kartuziánskeho rádu), kde sa návštevník
okrem nádhery historickej pamiatky a očarujúcim prírodným scenériám môže dať uniesť
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i legendou o mníchovi Cypriánovi, slávnom bylinkárovi a človeku zostrojujúcom lietajúce
stroje.
Významné turistické mestá
Levoča 7km
Svojimi hradbami a urbanistickou štruktúrou si zachovala charakter stredovekého mesta. Je
mestskou pamiatkovou rezerváciou a vďaka množstvu pamiatok a umeleckých skvostov patrí
medzi najkrajšie historické mestá na Slovensku. Patrí do Zoznamu svetového kultúrneho a
prírodného dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je Chrám
svätého Jakuba, vrátane najvyššieho dreveného gotického oltára na svete (18,6 m). Okrem
množstva historických pamiatok je zaujímavá aj ako pútnické miesto (Mariánska bazilika na
blízkej Mariánskej hore)
Spišské Podhradie 8km
Mesto leží v údolí medzi dvoma zo štyroch stredovekých centier Spiša - Spišským hradom a
Spišskou Kapitulou, ktoré boli v r. 1993 spolu s kostolom Sv. Ducha v Žehre zapísané do
Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Každá z týchto unikátnych
pamiatok je vyhľadávaným turistickým miestom európskeho významu.
V blízkosti sa nachádza aj jedinečná Národná prírodná rezervácia Dreveník najväčšie
travertínové územie na Slovensku, nachádzala sa tu osada roľníckeho človeka z mladšej
kamennej doby.
Spišská Nová Ves 17km
Vstupné mesto do Slovenského Raja, osídľované už od čias Veľkej Moravy. Moderné, no
stále zachovávajúce si šat starého mesta s pamiatkami, múzeami a vybudovanými službami
pre návštevníkov. V blízkosti Spišskej Novej Vsi leží atraktívna Obec Markušovce. Vo veľmi
peknom kaštieli sa nachádza expozícia dobového nábytku, v priľahlom francúzskom parku
je letohrádok Dardanely s jedinečnou expozíciou historických klávesových hudobných
nástrojov.
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Poprad 30km
Mesto nazývané vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Moderné, dynamicky sa rozvíjajúce
mesto. V jeho blízkosti leží Obec Gánovce s unikátnym náleziskom sídliska neandertálskeho
človeka v travertínovej kope. Dnes je súčasťou Popradu aj Spišská Sobota (1256) s pekným
námestím a pamiatkami.
Kežmarok 34km
Mesto patrí k najväčším a najkrajším spišským mestám. Mestská pamiatková rezervácia
s množstvom unikátnych objektov ako napr. Evanjelický artikulárny kostol (pamiatka
UNESCO), Bazilika Povýšenia sv. Kríža, Neskorogotický hrad a mestské opevnenie, Kostol
najsvätejšej Trojice, Nový evanjelický kostol a i. Pre svoju významnú polohu ako križovatka
strategických obchodných a dopravných tepien bola strediskom obchodu a remesiel. V 15. 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev – cechov. Z tejto tradície vzišlo aj
tradičné podujatie európskeho významu – festival Európskeho ľudového remesla, každoročne
konané v júli.
Prešov 47km
Krajské mesto, metropola východu, destinácia s vybudovanými službami pre cestovný ruch
a širokou ponukou atrakcií. Množstvo múzeí, galérie, pamiatky, divadlá.
Významné pamiatky - Caraffova väznica (galéria), Konkatedrála svätého Mikuláša,
Evanjelické kolégium, Evanjelický kostol a. v. sv Trojice, Františkánsky kostol sv. Jozefa,
Gréckokatolícka katedrála sv. Jána Krstiteľa v ktorej sa nachádza kópia Turínskeho Plátna,
Gréckokatolícky biskupský palác, Chrám svätého Alexandra Nevského (Prešov) Pravoslávny
katedrálny chrám sv. kniežaťa Alexandra Nevského, Prešovská kalvária - významná pamiatka
z prvej polovice 18. Storočia, Radnica, Židovská synagóga (jedna z najkrajších na
Slovensku), Kumšt (vodohospodárska stavba, teraz židovské múzeum), Bašta a iné. Množstvo
kultúrnych, spoločenských a športových zariadení a podujatí.
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Stará Ľubovňa 62km
Staré Spišské mesto s pútavým prírodným i kultúrnym prostredím. Nad mestom dominuje
Ľubovniansky Hrad, jeden z najatraktívnejších hradov na Slovensku. V jeho bezprostrednej
blízkosti je rovnako atraktívny skanzen ktorý počas roka pripravuje vždy dostatok
zaujímavostí pre návštevníkov.
Súčasťou blízkeho mestečka Spišská Belá je zaujímavý kaštieľ v Strážkach s výstavnými
priestormi Slovenskej národnej galérie, udržiavaným anglickým parkom. Tie spolu
s kostolom sv. Anny a zvonicou tvoria národnú kultúrnu pamiatku.
Dá sa povedať, že každá obec v blízkosti Spišského Hrhova disponuje čímsi zaujímavým
a jedinečným. Jedná sa napr. o Spišský Štvrtok (kláštor, Kostol sv. Ladislava a unikátna
Kaplnka Zápoľských),

Gánovce známe nálezom travertínového odliatku mozgovne

neandertálca a iné.
Významnými zimnými lyžiarskymi strediskami v blízkosti oplýva oblasť Vysokých
a Belianskych Tatier. Mimo nich je v blízkosti obce moderné lyžiarske stredisko SKI centrum
Levoča (13km) , lyžiarske a rekreačné stredisko Plejsy (25km), Rittenberg pri Spišskej Novej
Vsi (19km), Kežmarok (35km). 8km od obce sa v stredisku Krúžok (Levočské vrchy)
nachádza v zime dobre udržiavaný areál pre bežecké lyžovanie.
V posledných rokoch je veľmi vyhľadávanou aj levočská cyklomagistrála, ktorá
cykloturistom umožňuje prechod z okresu Kežmarok do Levoče, s možným pokračovaním
cez Levočskú Dolinu do doliny rieky Torysa a ďalej v okrese Sabinov., či prechod
Levočskými vrchmi.
Obec je súčasťou najvýznamnejšieho projektu, ktorý propaguje kultúrne dedičstvo regiónu "Gotická cesta". Projekt spája mestá a obce s významnými architektonickými pamiatkami na
území Spiša a Gemera.
Nezanedbateľnou devízou regiónu a teda aj rozvojových možností obce je blízkosť Poľska,
ktorého obyvatelia tvoria veľmi významnú časť na podieli návštevnosti regiónu i Slovenska
ako takého.
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Za veľmi významné môžeme pokladať realizovaný projekt cezhraničnej spolupráce
partnerských obcí Spišský Hrhov a Poronin – „Špacírky živým Spišom“, ktorého ambíciou
bolo identifikovať a sieťovať obce pre spoluprácu pri rozvíjaní cestovného ruchu medzi
prihraničnými regiónmi.
Pre ilustráciu uvádzame blízke centrá cestovného ruchu zapojené do projektu.

Poronin 84km
Sídlo a zároveň najväčšia obec Gminy. Už na prelome 19. a 20. storočia známa ako
letovisko intelektuálnej elity národa. Krásny výhľad na Tatry, penzióny s vysokým
štandardom služieb,

viacero lyžiarskych vlekov, hostincov, regionálnych potravín

a reštaurácií, vyhľadávaná v lete i v zime. Miesto konania atraktívnych a originálnych
kultúrnych podujatí, ako Bacowskie Święto, Poroniańskie lato; Dzień Misia, Miodu i
Bartników; Parada Gazdowska, súťaž a prehliadka regionálnych jedál.

Murzasichle
Obec položená

na dvoch nezalesnených hrebeňoch - Sichłą a Budzowym Wierch, v

nadmorskej výške 840 až 950 m.n.m. Krásny výhľad na Tatry od Murania, cez Granáty a
Svinicu, Zawrat, až po Giewont a časť Červených vrchov. V regióne Podhale je to jedna z
najviac rozvinutých dedín z hľadiska cestovného ruchu.
Ząb
Najvyššie položená dedina v Poľsku (1013 m n.m)., založená začiatkom 17 st. V obci žije
svetoznámy hudobný skladateľ H. M. Górecki. Ząb sa môže pochváliť štýlovým dreveným
kostolom sv. Anny (s interiérom v goralskom štýle) a krásnym cintorínom.

Nowe Bystre
Malebná dedina v doline Bystrého potoka, medzi hrebeňmi Gubalovského predhoria. Jeho
pekný drevený kostol sv. Jána Krstiteľa (1870) spolu s priliehajúcimi pozemkami je
vyhľadávanou turistickou atrakciou. Je dobrým miestom na odpočinok turistov
hľadajúcich kľud

a priamy kontakt s prírodou. Miestni poľnohospodári udržujú

pastierske tradície a dodnes vyrábajú oscypki, bundz a ďalšie mliečne výrobky.
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Stasikówka
Malebné sídlo medzi lúkami a lesmi, atraktívne miesto pre odpočinok vďaka mnohým
turistickým zariadeniam, penziónom a lyžiarskym vlekom.

Bustryk
Dedina ležiaca na svahoch bočného ramena Gubalovského predhoria, vo výške 860 do 970
m.n.m., nad údolím Bustryckiho potoka. Veľmi atraktívna pre živú tradíciu ľudových
remesiel, je tam aj veľa pekných penziónov.
Małe Ciche
Jedna z najpôvabnejších dedín regiónu Podhale, položená v doline Filipczańskiho potoka, 840
m.n.m, medzi Zgorzeliskom , Zadným Wierchom a Grońom. V obci je pekný drevený kostol
sv. Jozefa. Małe Ciche je s moderným lyžiarskym areálom a bohatou ponukou ubytovacích
zariadení veľmi vyhľadávanou destináciou.

Suche
Pýchou obce je historický, drevený "Dom orlov", v ktorom sa dlhé desaťročia nachádzali
osvetové a sociálne zariadenia. V obci žije veľa umelcov - maliarov a sochárov. Dodnes sa
v nej vytvárajú tradičné ľudové kroje a štylizované odevy, ktoré sú prezentované na
módnych prehliadkach - pásy, brošne, gorsety, sukne a košele. Domov básnikov a
spisovateľov.

Niedzica 78km
Prekrásny hrad vo výbornom technickom stave, so zaujímavými exteriérmi ako aj pútavými
expozíciami regionálneho národopisného múzea.

Zakopane 80km
Jedno z najvýznamnejších centier cestovného ruchu v Poľsku, najvýznamnejšie stredisko
turistiky, horolezectva a lyžovania. Pútavé svojim urbanizmom a architektúrou ktorá evokuje
tradičný ľudový štýl, napriek tomu že bola vytvorená a etablovaná architektom Stanislawom
Witkiewiczom

(1851 – 1915). Zaujímavými miestami pre návštevu sú Sanktuarium Matki
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Bozej Fatimskiej, Múzeum Wladyslawa Hasiora, Múzeum Stylu Zakopianskiego, Tatranské
múzeum a i.

Czorstyn 80km
Zaujímavá zrúcanina hradu – štátna kultúrna pamiatka nad priehradou Jezioro Czorstyńskie.

Szczawnica 83km
Známe poľské letovisko s 200 ročnou tradíciou kúpeľníctva. V mestečku je o. i. aj zaujímavé
múzeum terapeutiky.
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2.1.1.

Kultúrno-historické pamiatky, atrakcie a kultúrne podujatia v obci Spišský

Hrhov

Pamiatky
 rímskokatolícky kostol sv. Šimona, Júdu č. ÚZPF 814/01 sakrálna stavba
 kaštieľ a kaplnkou sv. Anny s parkom, č. ÚZPF 813/0 kaštieľ s parkom
 most cestný kamenný, č. ÚZPF 2362/0, využívaný most
 hrob. P. Varačka, č. ÚZPF 4484/0, pomník
Zaujímavosti
V katastrálnom území obce sú evidované archeologické lokality v lokalitách :
 Hradisko a Pod Hradiskom – sídlisko z doby bronzovej, púchovskej kultúry
 Močiare – sídlisko z neskorej doby kamennej, mladšej doby železnej- latenskej
 Nad rybníčkom – sídlisko z neskorej doby kamennej, z mladšej doby bronzovej a z 9.12. stor.
 Neznáma poloha – poklad keltských strieborných mincí.
 Pod sv. Dzurom – sídlisko z neskorej doby rímskej, 9.-10., 13. stor.
 Bližšie neznáma poloha zaniknutej stredovekej osady Cizerfalva 14. stor.
 Sedliacke lúky – sídlisko z doby bronzovej a z 13.- 15. stor.
 Povrazy – sídlisko z doby bronzovej, rímskej, 13.-15. stor.
 Niže dediny – sídlisko z praveku, 13,-15.,16, 19. stor,
 Sihoť – sídlisko z praveku 13. - 15. stor
 Kaštieľ – sídlisko z mladšej doby kamennej, doby bronzovej a z 13. stor, novoveký
objekt kaštieľa s existenciou zaniknutých starších murovaných objektov.
Prírodné zaujímavosti
chránené územia:
prírodná pamiatka Podhorské, vyhlásená v roku 1990 (chránený prírodný výtvor)
prírodná pamiatka Jazerec (chránený prírodný výtvor)
park pri kaštieli

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

52

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Významné osobnosti spojené s obcou:
Daniel Pribiš (1580 – 1646) bol básnikom duchovnej poézie, ktorý vydal zborník Citara
Sanctorum. Zostavil zborník „Písně duchovné“ ku ktorému pripojil vlastné kázne a modlitby
a je v ňom 116 piesní väčšinou slovenských a ostatné boli preložené z nemčiny a latinčiny.
Predtým pôsobil ako evanjelický farár na Liptove. Zostavil a neskôr aj vydal katechizmus.
gróf Vidor Csáky (1850 – 1932) – rodina Csákyovcov žila v Spišskom Hrhove od
osemdesiatych rokov 19. stor. do novembra 1944. Obývali kaštieľ v obci.

Stručný opis pamiatok v obci:
Rímskokatolícky farský kostol sv. Šimona a Júdu
Ranogitický kostol a jeho renesančná veža so vzácnymi a zaujímavými cimbúriami je
dominantou obce. Pôvodne bol kostol dvojloďový, s troma stĺpmi podopierajúcimi klenby.
20. júla 1708, ho ťažko poškodil požiar, ktorý zničil aj pôvodnú vežu. Renováciou sa stal
chrám jednoloďový, dlhý 24m, z čoho polovicu zaberá 8 m široké sanktuárium, s trojbokou
apsidou a dvojpoľnou krížovou klenbou. Presbytérium i sakristia sú zaklenuté krížovou
rebrovou klenbou, rebrá tiahnu na konzoly, pričom niektoré z nich sú figurálne. Loď je
zaklenutá sieťovou klenbou. Zariadenie kostola je prevažne barokové.
Oltár Panny Márie - hlavný drevený oltár s renesančnými prvkami vytvorený polychrómovanou drevorezbou
(1694 , renovata 1982).
Dva bočné barokové oltáre so vstavanými oltárnymi obraz (1700 – 1720)
Obraz Immaculáty je od známeho maliara J. Czauszika (okolo r. 1830).
Krásna ranobaroková drevená kalvária vo víťaznom oblúku spočívajúca na mocnom tráme z červeného smreku
(1669).
Renesančno-baroková kazateľnica (1670).
Kamenná svätnička ktorá má nohu s lupeňovitou nádržou (17. stor).
Umelecké výrobky sú od známeho levočského umelca Jána Szilassyho.
Vzácna monštrancia, často vystavovaná doma i v zahraničí na výstavách sakrálneho umenia. (1775)
Zvony na veži sú z rokov 1686, 1707 a 1932.
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Neobarokový kaštieľ
Pozemok, na ktorom je pamiatka postavená, patril pôvodne rodine Gőrgeyovcov. Bol to jeden
z najvýznamnejších spišských kolonizátorských rodov, ktorý sa v obci usídlil už v r. 1278.
Rodina Gőrgeyovcov tu mala svoj rodinný kaštieľ a hospodárske budovy. V roku 1885
kaštieľ celý majetok kúpil gróf Vidor Csáky s manželkou Annou Normann-Ehrenfelsovou
a v rokoch 1893-1895 postavil nový kaštieľ, ktorý je jedinečnou okrasou obce a regiónu.
Kaštieľ je trojpodlažná 12-osová budova v novobarokovom slohu s klasickými prvkami.
Honosná východná fasáda smeruje do priestranného parku. Elegantné barokové schodište
s kamennou balustráciou vedie k hlavnému vchodu. Podstatnú časť južnej fasády tvoril
pôvodne otvorený balkón delený štyrmi stĺpmi, s umelecky kovaným zábradlím. Medzi nimi
je umelecky kované zábradlie. (Medzery medzi stĺpmi sú dnes zamurované). Túto Fasádu
v rohu ukončuje baroková veža. Vedľa nej je baroková brána, ktorou sa vchádza do zadného
traktu, ktorý bol predtým dvorom s okrasným vtáctvom. Severná fasáda je opatrená len
skromnou barokovo klasicizujúcou štukovou výzdobou. Súčasťou kaštieľa je aj kaplnka sv.
Anny, postavená v jeho severozápadnej časti v rovnakom novobarokovom štýle. Strecha má
tvar polgule. Veža má hodiny na štyri strany, ktoré vyrobila viedenská firma a zvon z roku
1895. Hodiny i dnes sú stále funkčné a bijú veľmi presne. Interiér kaplnky tvorí oltár
z bieleho mramoru s obrazom sv. Anny z roku 1889. Od roku 1945 je kaštieľ majetkom štátu,
bol do neho umiestnený detský domov, ktorý sa neskoršie premenil na detský výchovný
ústav. Dnes je v areáli reedukačné centrum pre mládež.

Park
Patrí medzi 5 najväčších a najzachovalejších parkov Východného Slovenska, s rozlohou
bezmála 17 ha. Korešponduje s architektúrou kaštieľa, ktorý je jeho dominantou. Z kaštieľa sa
monumentálnym schodišťom schádzalo do parku k fontáne udržiavaným chodníkom
a k terasám na južnej a severnej strane kaštieľa. Park je od dediny a štátnej cesty ohradený
vysokým múrom. Podstatou parkovej časti bol kvalitný trávnik, ktorý sa často obnovoval
a v letnom období dopĺňal exotickými rastlinami, voliéra pre okrasné vtáctvo, hydinu a iné
zvieratá . Kompozičné centrum voľnokrajinárskej časti parku bolo v okolí rybníka napájaného
z potoka Lodzina. Prostredie okolo rybníka dotvárali pekné cestičky a dve drevené besiedky.
Rybník spolu s pretekajúcim potokom tvoril zaujímavú vodnú sústavu, kde sa dalo člnkovať,
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či kúpať. Súčasťou parku je aj skleník, vo východnej časti, ktorý slúžil na odkladanie
exotických rastlín cez zimné obdobie. Od roku 1945 ostal park pre každého voľne otvorený,
bez dozoru a systematickej komplexnej údržby.
Kamenný most
Kamenný most je z prvej polovice 19. stor., napriek tomu že sa v tomto období n a takýchto
miestach stavali predovšetkým drevené mosty, stavitelia sa rozhodol pre kamenný most.
Jedná sa o klasický oblúkový most o štyroch poliach, ktorý prekleňuje potok Lodzina.
Konštrukcia klenieb je z pieskovcových platní. Každá klenba je murovaná do debnenia
a zakrivenie do oblúka zabezpečuje pomerne hrubá vrstva malty. Piliere mosta sú
vymurované z lomového pieskovca, podporného v čelách trojuholníkovými operákmi. Most
z vonkajšej strany nebol ani omietnutý, ani vyškárovaný. Rozpätie klenieb sa pod niektorými
oblúkmi pohybuje od 5,49 do 5,79 m a piliere sú hrubé 2m. Celková dĺžka mosta je 39,93 m.

Vyhľadávaným miestom v obci je Remeselná dielňa v Spišskom Hrhove.
Vznikla v roku 1998 s pomocou obecného úradu a výrobcov tradičných slovenských
ľudových píšťal, ku ktorým sa postupne pridali a dodnes pridávajú ďalší ľudoví remeselníci.
Ich zámerom je konzervácia a propagácia slovenských ľudových remesiel a ľudovej
umeleckej výroby. Hlavnou náplňou činnosti je okrem produkcie ľudovoumeleckých
predmetov aj predvádzanie ich tradičnej výroby spojené s informáciami o výrobkoch a
výrobných postupoch, ako aj o histórii a súčasnosti toho ktorého remesla.
Sídlo Remeselnej dielne je v centre obce, kde sa stretávajú nielen jej aktívni remeselníci, ale
aj občania, a samozrejme, turisti a návštevníci, ktorí majú záujem o ľudové remeslá ako
drevorezba, výroba umeleckých predmetov z kože, skla, textílií, hračiek, kresba, maľba
a ďalšie. Na požiadanie dokážu členovia dielne pre návštevníkov pripraviť pútavé
programy s predvádzaním výroby a prezentáciou pôvodnej kultúry.
Počas letných mesiacov je činnosť dielne prenesená do objektu Spišského hradu, kde sa
remeselníci striedajú pri prezentáciách svojich činností pre turistov.
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Obec usporiadava viacero pravidelných i jednorázových kultúrnych a spoločenských
podujatí, najvýznamnejším podujatím s regionálnym presahom je festival „Harhovske čuda
a zabaviska“. Ide o ojedinelý, originálny a veľmi populárny regionálny festival, ktorého
cieľom je stretnúť sa, zabaviť, utužovať vzťahy a v neposlednom rade aj originálne
zviditeľňovať obec. Festival sa usporadúva od r. 2003, participujú na ňom kluby, občianske
združenia a záujmové skupiny občanov. Hlavnou myšlienkou je vytvoriť spoločnými silami
jedinečný rekord. Tak vzniklo množstvo diel – rekordov, ktoré následne zdobia obec alebo
ináč zviditeľňujú šikovnosť jej občanov. Popri tvorbe rekordov sa organizuje množstvo
originálnych spoločenských i športových súťaží, ako aj vystúpení významných umeleckých
súborov, skupín a sólistov domácej i zahraničnej scény.

Počas festivalu vzniklo viacero

atrakcií (čúd), ktoré sú zapísané ako svetové či slovenské rekordy, zapísané však zostanú
najmä v povedomí návštevníkov.
r. 2003 – najväčšia šesťdierková píšťala (724cm), najväčšia píšťala – koncovka (5,20m), najväčší hlavolam (3m)
a najväčšia lyžica
r. 2004 – najväčší živý erb (4m), najväčšia drevená trúba – trombita (12m), najväčšia drevená píla
r. 2005 – obria drevená stolička (vyše 10 metrov)
r. 2006 – obrovská vyšívaná košeľa (555 cm), výroba a osadenie
22 drevených plastík v nadživotnej veľkosti
r. 2007 – najväčšie drevené čižmy (2,5 m)
r. 2008 – obria drevená plastika ležiaceho Čudáka
r. 2009 – najväčšia valaška
r. 2010 – najväčšia fujara (5,80 m), najdlhšia cikoška (šúľanec)
r. 2011 – najväčšia fajka na svete (dĺžka vyše 3m)
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2.1.2. Športové zariadenia, rekreácia a relax

Kúpalisko s vodnou plochou 1714 m2 a hĺbkou 1,5 m bolo otvorené v lete 2011. Kapacita
areálu – 170 návštevníkov.
Wellness v Penzióne

Gróf zas ponúka fínsku saunu, parnú saunu a moderný masážny

bazén.
Viacúčelové ihrisko s umelým povrchom v areáli základnej školy či športový areál
v lokalite Pisárovská ponúkajú okrem futbalového využitia aj priestory na tréningy a súťaže
hasičov, kynológov a iných klubov a záujmových skupín.
V katastri obce na nachádza aj motokrosový areál, telocvičňa, detské ihriská, v areáli
reedukačného centra tenisové kurty a volejbalové ihrisko, v centre obce posilňovňa.
Okolie obce láka na poznávanie formou nenáročnej pešej i cyklistickej turistiky,
v zimnom období sú terény v okolí ako stvorené na bežecké lyžovanie.
Vo vznikajúcej rekreačnej zóne sa buduje rybník, v blízkosti ktorého vyrastie areál s vkusným
ubytovaním a stravovaním, v neďalekej obore sa návštevník bude môcť pokochať pohľadom
na lesnú zver. V najbližších rokoch vyrastie v blízkosti obce atraktívny areál originálneho
živého skanzenu, čím sa obec nepochybne zaradí medzi najnavštevovanejšie lokality Spiša.
Pod Medvedím vrchom leží osada Odorica, kde dnes nájdeme rodinnú ekofarmu, nazývanú
tiež bylinkové kráľovstvo, kde sa pestuje viac než 30 druhov liečivých rastlín. Okolie osady
ponúka nádherné výhľady na Levoču, Vysoké Tatry či Levočské vrchy.
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2.1.3. Ubytovacie zariadenia
V oblasti služieb je v okrese Levoča k dispozícii cca 680 lôžok a 2200 stoličiek.
Čo sa týka obce samotnej, štandardné, moderné a príjemné ubytovanie v obci ponúkajú:
 Moderná turistická ubytovňa v centre obce (Ulica SNP) s kapacitou 8 lôžok
 Penzión Gróf s kapacitou ubytovania 16 osôb. Popri ubytovaní penzión ponúka
kvalitné stravovanie vo svojej reštaurácii, ako aj priestory na oslavy, posedenia
a konferencie.
Ubytovacie kapacity
Rok

Počet ubytov.
zariadení

Počet izieb

Počet lôžok

2004

1

3

7

2005

1

3

7

2006

1

3

7

2007

1

3

7

2008

1

3

7

2009

1

3

7

2010

2

12

26

2011

3

16

34

zdroj OcÚ

2.1.4. Stravovacie zariadenia
Stravovanie v obci ponúka Reštaurácia Gróf s kapacitou 70 stoličiek. Nové, moderné
stravovacie zariadenie s kvalitnou kuchyňou splňujúce vyšší štandard na úrovni regiónu.
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2.1.5. Propagácia a realizácia produktov cestovného ruchu
Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska – ZMOS ako aj štruktúry ZMOS Spiša.
Je členom a lídrom združenia Mikroregiónu Spišská Občina.
Partnerské obce:
Gmyna Poronín (Poľsko)
Obec Padina (Srbsko)
Obec Drahovce (SR, trnavský kraj)
Publikácie:
Spišský Hrhov „Dejiny a pamiatky“ (Obec Spišský Hrhov 2001)
Kniha fotografií „Spišský Hrhov“ (Obec Spišský Hrhov 2009)
Monografia obce (rozpracovaná)
informačné brožúry:
Špacírky živým Spišom
pohľadnice v rokoch 2004, 2007;
obrazové kalendáre v rokoch 2009 (malý),

2011 (nástenný)
Predovšetkým prostredníctvom vyššie uvedeného festivalu „Harhovske čuda a zabaviska“
a Remeselnou dielňou sa obec veľmi dobre zviditeľňuje v rámci regiónu i mimo neho. Letná
expozícia remesiel na Spišskom Hrade tvorí „živú reklamu“ a informačnú kanceláriu pre
potencionálnych návštevníkov obce.
Veľmi významnými pre propagáciu obce sú jej partnerské obce (vyššie uvedené), ktorých
obyvatelia tvoria aktuálny a reálny základ stálej a relatívne stabilnej klientely návštevníkov
obce.
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2.2. Formy cestovného ruchu
Obec Spišský Hrhov má vďaka výnimočnému geografickému polohovému potenciálu,
prírodným predpokladom, vysokej koncentrácii unikátnych kultúrno-historických pamiatok
v blízkosti, zachovalým vidieckym sídlam v okolí, predovšetkým však ľudskému potenciálu
a vysokému rozvojovému rastu, veľmi priaznivé predpoklady pre rozvoj viacerých foriem
turizmu.
Cestovný ruch v obci môžeme dizajnovať z troch aspektov:
1. Obec ako destinácia
2. Obec ako centrum
3. Obec ako tranzit
Obec ako destinácia
Už dnes je možné návštevníkovi ponúknuť kompletný, zaujímavý a kvalitný produkt, vďaka
ktorému má návštevník možnosť zotrvať na území obce 2 – 3 dni. Produkt môže byť zložený
z prehliadok pamätihodností, peších, cyklistických či lyžiarskych túr po okolí, využívania
kultúrnych a spoločenských podujatí (remeselné workshopy, festivaly), plávania (kúpalisko),
popri tom využívania poskytovaných služieb ubytovania a stravovania, ako aj doplnkového
relaxu (wellness, sauna, bazén).

Obec ako centrum
Popri produktom vyššie uvedeným, je obec svojou výnimočnou polohou v rámci zaujímavého
regiónu vhodným strediskom pre podnikanie ciest za produktmi okolitých regionálnych
stredísk, pamiatok, prírodných krás, služieb, atď. a síce v rámci ubytovania a čiastočného
stravovania v obci.

Obec disponuje potenciálom pre vhodnú kombináciu zotrvávania na území obce, s výletmi do
blízkeho okolia okruhu cca 20km, stredne vzdialeného územia cca 50km, či vzdialenejšieho
územia ktoré ponúka špecifický produkt vyhľadávaný konkrétnym klientom (okruh cca
80km).
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Obec ako tranzit
Tento aspekt je najviac upevnený faktom, že obec leží na jednej z najvýznamnejších
turistických trás v rámci Slovenska – Levoča – Spišská Kapitula – Spišský Hrad.
Aktuálne obec ponúka možnosti zaujímavého zastavenia sa po ceste medzi centrami či
destináciami klientov. Jedná sa predovšetkým o produkty spojené s pamiatkami či
zaujímavosťami (remeselná dielňa), prípadne produkty služieb stravovania, relaxu či
športovej aktivity. Je možné predpokladať, že pre tento aspekt

bude

veľmi

posilňujúci

moment vybudovania atraktívnych skanzenov, ktoré sú definované v rozvojových zámeroch
a v zásobníku projektov zaujali popredné miesto (v oblasti cestovný ruch).
Vhodnosť územia pre formy turizmu popisujeme z hľadiska všetkých troch aspektov, teda
z hľadiska stredne vzdialeného územia, ktorého dostupnosť z obce automobilovou prepravou
je možná v limite do 1 hodiny.

Vhodnosť územia pre rôzne formy turizmu v MR
Predpoklady územia

Realizácia

(stupeň vhodnosti)

(stupeň využitia potenciálu)

dobré

nedostatočné

Cykloturistika

výborné

dobré

Poznávací turizmus

výborné

dobré

Vidiecky turizmus a agroturizmus

veľmi dobré

nedostatočné

Špecifické formy

veľmi dobré

dobré

Voľnočasové rekreačné aktivity

veľmi dobré

nedostatočné

výborné

nedostatočné

Forma turizmu

Kúpeľný turizmus

Tranzitný turizmus
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2.3. Aktuálny stav rozvoja cestovného ruchu, návštevnosť, služby.
V tejto časti sa pokúsime o stručnú definíciu návštevnosti regiónu ako takého, v kontexte
cestovného ruchu ako takého, aby sme vedeli vyvodiť závery pre nastavenie marketingu pre
konkrétne riešené územie Obce Spišský Hrhov.
Zohľadnenie analytických dát nám slúži predovšetkým pre definovanie a špecifikovanie
„komunity klientov“, respektíve pre dizajnovanie profilu klienta, potencionálneho pre
cestovný ruch riešenej oblasti.
K relevantným údajom z regiónu sa je možné dopracovať len s ťažkosťami, pretože inštitúcie
ako i poskytovatelia služieb podávajú často tendenčné a skreslené informácie, čiastočným
zdrojom pre zber údajov je ŠÚ SR, ktorý však poskytuje údaje málo špecifické. Na úrovni
regiónu sú to však jediné relevantné data, s ktorými je možné pracovať. Napriek
obmedzenosti niektorých zozbieraných údajov je možné vyvodzovať závery, ktoré sú pre
nastavenie marketingu pre špecifickú oblasť nevyhnutné.
Návštevnosť regiónu v súvislosti s riešeným územím obce Spišský Hrhov môžeme
najvalídnejšie charakterizovať na základe dvoch významných centier, medzi ktorými sa obec
nachádza. Toto je možné pokladať za najsilnejší rozvojový potenciál riešeného územia
z hľadiska zabezpečovania klientely. Jedná sa o Mesto Levoča a lokalitu Spišský Hrad –
Spišské Podhradie, Dreveník – Žehra. Za potencionálnu reprezentatívnu vzorku návštevníkov
pohybujúcich sa medzi týmito centrami / lokalitami môžeme považovať tie osoby, ktoré za
účelom návštevy jednej či druhej lokality prechádzajú obcou Spišský Hrhov.
Tento údaj získame na základe predpokladaného rozdielu medzi priemernou návštevnosťou
Spišského Hradu, Levočskej radnice a Chrámu sv. Jakuba v Levoči. Na základe prieskumu je
možné tvrdiť, že údaj

83% tvorí reprezentatívny priemer tých návštevníkov, ktorí po

návšteve Spišského Hradu navštívia aj Levoču, respektíve po prehliadke Levoče pokračujú na
Spišský Hrad. Zistený údaj je veľmi zaujímavý, keďže sa jedná o počet 90 – 120 000 osôb
ročne. Údaj je pochopiteľne orientačný a popisný vzhľadom k riešenému územiu obce. Počet
návštevníkov regiónu v každom roku kolíše, za posledných 10rokov však návštevnosť
Spišského Hradu neklesla pod 127 000 návštevníkov, pričom ich väčšina stále prichádza od
západu, teda od Levoče a Spišského Hrhova.
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Tento údaj považujeme za veľmi závažný nielen z pohľadu riešenej obce, ale aj regiónu ako
takého. Dovoľujeme si tvrdiť, že

sa jedná o územie s najvyšším potencionálnym

rozvojovým rastom a regióne. To zaiste v súčinnosti aj s ostatnými zaujímavými
a rozvinutými lokalitami ako napr. Vysoké Tatry, Slovenský Raj a iné na inom miesta
popísané lokality blízke riešenému územiu.
Že je tento potenciál krajne nevyužívaný svedčí aj fakt, že odhadovaný počet turistov ktorí sa
v rámci tranzitného poznávacieho turizmu zastavia v obci je len 3 000 – 3 500 návštevníkov.
Tento údaj pochádza z prieskumu realizovaného v rím. kat. kostole, ktorý je dobre viditeľný
z cesty a svojim zovňajškom láka k odbočeniu z hlavnej cesty, ako aj údajom o návštevnosti
remeselnej dielne v Spišskom Hrhove. Zaiste budú zaujímavé údaje poskytnuté k roku 2012,
keďže počet návštevníkov obce sa navyšuje vďaka otvoreniu kúpaliska či sprevádzkovaniu
reštaurácie, wellness a ubytovní.

Pre nastavenie marketingu pre rozvíjanie sa cestovného ruchu v obci Spišský Hrhov je
dôležité pomenovať viacero faktov týkajúcich sa cestovného ruchu v rámci regiónu
a Slovenska. Jedným z týchto faktorov je dôvod (dôvody), pre ktoré sa klient rozhoduje
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navštíviť t. kt. územie, lokalitu, destináciu.

Z analýz vyplýva, že väčšina návštevníkov

regiónu spadá do kategórie tranzitnej turistiky (až 20,6%). Ďalšími dôvodmi (v následnom
poradí) sú lyžovanie (19,6%), návšteva známych (13,7%), iná rekreácia (3,4%) atď. Popri
zaujímavosti tranzitnej turistiky (20,6%) je závažným fakt, že dôvody ku kultúrno
poznávacím cieľom návštevy regiónu tvorí len 3,4% podiel.
Dovolíme si znova upozorniť na fakt, že región oplýva práve týmto potenciálom, ktorý je pre
poznávanie kultúry, histórie a pamätihodností jedným z najinteresantnejších na Slovensku.
Z pohľadu navštevovanosti regiónov v rámci Slovenska je Spiš regiónom, ktorý je
najnavštevovanejší hneď po regióne hlavného mesta Bratislavy.

Nasleduje Orava,

Poddunajsko, Považie, Nízke Tatry a iné.) Pre lepšie pochopenie stavu je potrebné uvedomiť
si fakt, že hovoríme o regióne, ktorého hlavným lákadlom a centrom pre poskytovanie nielen
atrakcií ale aj služieb, sú Vysoké Tatry.

Ďalším závažným faktom pre popis súčasného stavu rozvoja cestovného ruchu je analýza
rozhodnutí klienta o výbere rekreácie. Až 76% preferuje skôr pasívnu rekreáciu, 68% by
privítalo v rámci dovolenky prehliadku krajiny a kultúru (za podmienky dobrých
služieb, primeraných cien a kvalitných informácií).
Z aspektu dĺžky pobytu v lokalite (destinácii), 50% európskej populácie preferuje krátkodobý
komfortný pobyt, pred dlhodobým pobytom (38%).
Dôležité je uvedomiť si zmenu formy cestovania od pádu socialistického režimu, kedy boli
pre turistiku charakteristické skupinové a hromadné formy autobusových zájazdov a podobne.
V súčasnosti tvorí individuálna turistika (rodinná) až 82,5% podiel. Popri tom si vyše
80% návštevníkov organizuje pobyt samo, spravidla však vďaka vybudovaným službám
a dobrým informáciám. Z nich vyše 76% preferuje cestovanie vlastným vozidlom (osobným
autom).
Ďalším závažným faktom je ovplyvnenie rozhodnutia o návšteve lokality (destinácie). Pokiaľ
44% klientov sa rozhodne na základe osobných odporúčaní rodiny, priateľov, známych,
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34% klientov hľadá niečo nové, len 4,7% cestuje na základe reklamy a 2,2% na základe
bežnej publicity.
Nemenej závažným javom je zvyšovanie sa podielu slovenskej populácie na aktívnom
cestovnom ruchu. Jedná sa o cca 80% podiel návštevnosti a v posledných dvoch rokoch sa
zvyšuje.
Tento jav je daný prevažne troma faktormi
-

Bezpečnosť cestovania a trávenia dovolenky „doma“ v porovnaní
s bezpečnostnou situáciou ovplyvňovanou hrozieb teroristických
útokov, štrajkov, leteckých a prírodných katastrof a pod.

-

„nasýtenie sa“ donedávna módnych destinácií prímorských (Egypt,
Chorvátsko, Taliansko), horských (Alpy) či ostatných (nákupná
turistika, kúpeľná turistika a iné.)

-

Zlepšenie príjmov domáceho obyvateľstva a priamoúmerná cena,
poskytovania zodpovedajúcej kvality služieb.

27,6% domácej klientely vyhľadáva pobyt na horách, 21,1% na vidieku. Len 38%
jednoznačne preferuje pobyt pri mori, z čoho viac než 50% tvoria klienti, ktorí okrem
pobytu pri mori vyhľadá ešte pobyt v domácom prostredí, prevažne na horách.
Zo zahraničných klientov sa v posledných troch rokoch stabilizovala návštevnosť Poliakov,
Čechov, mierne vzrastá návštevnosť Rusov, Ukrajincov a v zimnom období Maďarov, ktorí
sú početnou klientelou lyžiarskych stredísk. Aj tu si však dovoľujeme upozorniť na fakt, že
táto klientela (maďarská), vyhľadáva jednoduchšie strediská s možnosťami pre menej
zručných a náročných lyžiarov.

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

65

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Z hľadiska trhu definujeme členenie klientely nasledovne:
-

Domáci trh

-

Trh strednej a východnej Európy (vyššie uvedená klientela z Česka,
Poľska a Maďarska)

-

Trh západnej Európy

Pri poslednom by sme si dovolili upozorniť na fakt, že jeho podiel na turizme v regióne
postupne klesá. Nepovažujeme to síce za tragický stav (vzhľadom k vzrastu domáceho

a stredoeurópskeho), donedávna však bol symbolom turistickej „sily“ regiónu. Najväčší
podiel na ňom má nemecká a holandská klientela. Podľa prieskumov je nemecká klientela
tou, ktorá vyhľadáva kvalitné služby za nízke ceny (v porovnaní s domácim prostredím),
holandská tvorí špecifickú časť klientely preferujúcu prechádzanie krajinou v karavanoch,
ubytovanie v kempingoch. V rámci regiónu si dovoľujeme tvrdiť, že práve na túto klientelu
bola upriamovaná najväčšia pozornosť, žiaľ nie z hľadiska dopĺňania a vylepšovania
poskytovaných služieb.
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Štruktúra návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku

Zdroj ŠÚ SR

Zdroj ŠÚ SR
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Zdroj ŠÚ SR

Ubytovanie v okrese Levoča
Počet ubytovacích zariadení
2007
29

2008
37

2009
31

Počet návštevníkov
v ubytovacích zariadeniach
2007
2008
2009
16818
20200
13437

Počet prenocovaní
návštevníkov v ubytovacích
zariadeniach
2007
2008 2009
35816
39473 28387

V samotnom meste Levoča službu ubytovania poskytujú viaceré subjekty, na rôznej úrovni
a v rôznej kategórii. Najreprezentatívnejšími z hľadiska šírky palety kategórie ubytovania sú
štyri hotely. Všetky štyri sú dobre dostupné (v centre mesta) a je v nich možné využiť služby
v rôznych cenových kategóriách, od pomerne drahých až luxusných apartmánov, až po
menšie a skromnejšie lôžkové kapacity približujúce sa štandardu turistických ubytovní, či
penziónu. Jedná sa o hotely Satel, Arkáda, Barbakan a Faix. Ďalšími sú penzión U Leva,
U Janusa a ďalšie.
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Jednoznačne je možné skonštatovať, že aktuálne kapacity ubytovania v Meste Levoča sú
dostatočné a to aj čo sa týka štandardu ubytovania. Čo sa týka ich vyťaženosti, mierne
kopírujú regionálny priemer až podpriemer. Percentuálny priemer využitia (vyťaženia)
ubytovacích kapacít sa pohybuje od 18 % (nižší štandard), až po 38% stredný štandard. To
z hľadiska využitia služieb pre pulzujúci cestovný ruch a jeho rozvoj, pokladáme za krajne
nedostatočné, to predovšetkým k potenciálu samotného mesta a jeho okolia.
Samostatnú kapitolu tvorí areál Ski centra Levoča, ktorého vyťaženosť je mierne
nadpriemerná počas zimných mesiacov, počas leta je však nedostatočná. Obdobný stav
konštatujeme v komplexe Kováčová vila. V tejto časti mesta sa ubytovanie viac rozvíja na
poli ubytovania v súkromí (chatová rekreačná zóna). Toto tvrdenie však môžeme oprieť len
o subjektívne výpovede dvoch poskytovateľov služieb, iné relevantné dáta v súčasnosti nie je
možné zozbierať. Popri vyššie popisovaným kapacitám pre poskytovanie služieb ubytovania
priamo v meste, sa nám však tento segment nejaví ako obzvlášť závažný a zasluhujúci si
zvláštnu pozornosť.

Existujúce marketingové aktivity cestovného ruchu v regióne Spiš
Vzhľadom k vyššie uvedeným faktom vyplývajúcich z analýz konštatujeme, že marketingové
aktivity cestovného ruchu v regióne sú veľmi nedostatočné, nie sú schopné reagovať na
moderné trendy, kvalitatívne chabé a teda míňajúce sa želateľnému účinku.
Marketingové aktivity v regióne sa obmedzujú na:
-

Účasť na veľtrhoch

-

Propagáciu a reklamu prostredníctvom webových stránok

-

Reklamu v spoločných katalógoch a informačných materiáloch

Všetky tri preferované nástroje sú samozrejme veľmi dobrými kanálmi pre realizáciu
marketingu, podľa analýz však jednoznačne vyplýva, že nie tými najdôležitejšími, tobôž
jedinými. Nehovoriac o tom, že sa poskytovatelia často obmedzujú len na jediný spôsob.
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Účasť na veľtrhoch považujeme za vhodný nástroj tam, kde je vybudovaná silná a stabilná
klientela, prostredníctvom ktorej môžeme rozširovať ďalšiu ponuku produktov, obzvlášť je
potrebné zohľadniť fakt, že zviditeľňovanie lokality na veľtrhu je produktívne za predpokladu
dobre viditeľného regiónu či krajiny, kde sa lokalita (destinácia) nachádza.
Z analýz webových stránok poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu je zrejmá ich až
zarážajúco nízka kvalita v porovnaní stránok napr. z Rakúska, Nemecka, Poľska, Česka atď.
Všeobecne ich môžeme označiť ako nekvalitné, neaktuálne a neaktualizované, málo alebo
vôbec interaktívne.
Za ďalší veľmi dôležitý marketingový nástroj považujeme informačný produkt – siete,
využiteľné klientom po príchode do danej lokality v regióne. Tento nástroj v porovnaní
s rozvinutými regiónmi cestovného ruchu rovnako považujeme za krajne nedostatočný.
Rozbor dôvodov by však presahoval zámer a rozsah tejto štúdie.
Na základe regionálnych analýz vo vzťahu k marketingu cestovného ruchu sme odhalili ďalší
vážny nedostatok a síce absenciu jednotného marketingu cestovného ruchu regiónu.

Pri snahe o pochopenie príčiny absencie tohto pre rozvoj nenahraditeľného nástroja sme
identifikovali ďalšie závažné nedostatky, bez ktorých nie je reálne zostaviť kvalitné
marketingové stratégie a stratégie rozvoja ako také. Sú nimi:
-

Absencia definovania klienta (jeho profilu) a chýbajúce prieskumy
očakávaní klienta

-

Nedostatočné definovanie ponuky aktuálnych produktov a ich
reálnej kvality (v prehľadnej, vecnej forme, patričnej informačnej
kvality)

-

Málo vyprofilovaných lokalít a ich produktov, ktoré majú
regionálny, originálny a pre návštevníka exkluzívny charakter

-

Chýbajúce partnerstvá medzi hráčmi na poli cestovného ruchu
v regióne
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Rozbor a popis týchto vážnych nedostatkov rozvoja cestovného ruchu v regióne by
presahovalo rámec štúdie. Pre účely štúdie však tieto pomenované zistenia tvoria reálny
paralelný kontrolný mechanizmus, ktorý musí byť zohľadnený pri ďalších marketingových
krokoch.
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2.4. Teoretické závery a odporúčania
Piliere marketingu pre rozvoj cestovného ruchu obce Spišský Hrhov
Z vyššie popísaného vyplývajú tri všeobecné teoretické odporúčania,

pre smerovanie

reálnych rozvojových zámerov v oblasti cestovného ruchu:
1. Vytvorenie dominantného, exkluzívneho, originálneho, regionálneho
produktu pre klienta, jeho dobré zviditeľnenie, informačné, technické
a personálne zabezpečenie.
2. Vytvorenie ponuky aktuálnych produktov a ich reálnej kvality pre
definovanú cieľovú skupinu klientov.
3. Vytvorenie fungujúcich partnerstiev s ostatnými hráčmi na poli
cestovného ruchu v regióne, ktorí sa orientujú na obdobnú klientelu.
Tu máme na mysli predovšetkým zimné strediská, lyžiarske zariadenia
ale aj ostatné regionálne exkluzívne zariadenia (vinotéky, kluby,
súkromné múzeá, chovy zvierat a podobne), tvorba spoločnej
marketingovej stratégie cestovného ruchu regiónu.

Na základe identifikovaných skutočností a reálneho stavu môžeme hodnotiť

tri

potencionálne aspekty rozvoja, čomu následne budú zodpovedať ďalšie marketingové
kroky.

Obec ako tranzit
Z jedinečnej geografickej polohy v navštevovanom regióne (medzi Spišským Hradom
a Levočou) vyplýva výborný potenciál

pre tranzitný turizmus, teda kategóriu ktorá má

najväčší podiel na navštevovanosti regiónu všeobecne.
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Obec ako destinácia
Keďže 76% klientov preferuje skôr pasívnu rekreáciu, 68% by privítalo v rámci dovolenky
prehliadku krajiny a kultúru (za podmienky dobrých služieb, primeraných cien a kvalitných
informácií), vhodná orientácia na oddych, dobré služby typu rodinného penziónu, ubytovania
v súkromí.
Keďže 50% európskej populácie preferuje krátkodobý komfortný pobyt, pred dlhodobým
pobytom vypracovať 2 – 3 denné produkty pre klientov v obci a jej blízkom okolí

Obec ako centrum
Individuálna turistika (rodinná) tvorí až 82,5% podiel. Preto je vhodná orientácia na rodiny
s deťmi, mladé páry a staršie páry. Pri rozvíjaní tohto segmentu nevyhnutnosť vypracovania
konkrétnych ponúk pre pohybovanie sa v širšom regióne, so zabezpečením kvalitných
základných služieb ubytovania, stravovania a pasívneho oddychu pri návrate do obce.

Na základe zhodnotenia potencionálnych aspektov rozvoja cestovného ruchu môžeme
teoreticky vytvárať profil potencionálnej klientely, ktorému budú zodpovedať následné
marketingové kroky.
 Keďže 44% klientov sa rozhodne na základe osobných odporúčaní rodiny, priateľov,
známych, potreba budovania klientely na základe sociálnych sietí, rodín, obchodných
partnerov, partnerských obcí.
 Podiel slovenskej populácie na aktívnom cestovnom ruchu je 80%. 21,1% domácej
klientely vyhľadáva pobyt na vidieku. Z toho vyplýva orientácia predovšetkým na
domáci trh. Popri tom však prostredníctvom partnerských obcí vhodným spôsobom
oslovovať a ponúkať produkty prostredníctvom partnerských obcí v zahraničí
(Poronin v Poľsku, Padina v Srbsku), popri tom budovať partnerské siete v ďalších krajinách
ako Česko a Maďarsko.
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V rámci marketinkových aktivít z pohľadu destinácie je potrebné zamerať sa predovšetkým
na domácu klientelu zo Slovenska, prípadne klientelu z partnerských obcí Poľska a Srbska.
Optimálnymi sa javia rodiny s deťmi a manželské páry preferujúce pokojné pobyty v peknom
no na pohyb nenáročnom prírodnom prostredí, so záujmom o okrajové, nenásilné a neviazané
poznávanie pamätihodností v obci, so záujmom o kúpanie sa v letných mesiacoch, prípadne
nenáročné bicyklovanie a vychádzky do okolia, saunovanie, relax, dobrú regionálnu kuchyňu
a podobne.
Podobne môžeme profilovať aj klienta z aspektu obce ako centra. V tomto prípade je možné
profil rozšíriť o klienta so záujmom o zimné športy, bežecké i zjazdové lyžovanie, keďže
dostupnosť vhodných areálov pre takúto činnosť je do 30 – 60min. od obce. Rovnako aj toho,
kto vyhľadáva turistiku v známych turistických oblastiach (Slovenský Raj, Vysoké Tatry,
Levočské vrchy, Branisko) má však záujem o lacnejšie a pokojnejšie ubytovanie a ostatné
služby ako sú v menovaných oblastiach, resp. tam chýbajú (Levočské vrchy, Branisko). Ďalej
sa jedná o klientelu, ktorá vyhľadáva špecifické atrakcie či služby v blízkom regióne (múzeá
hudobných nástrojov, sakrálne pamiatky obcí apod.).
V rámci marketingových aktivít z pohľadu tranzitu je potrebné zamerať sa na klienta
pohybujúceho sa po hlavnej trase, medzi Spišským Hradom a Levočou. Tu sa však jedná
o klienta vyložene zaujímajúceho sa o pamätihodnosti Spiša ktoré sa v obci nachádzajú
(sakrálne umenie, technické pamiatky, parky a pod.), alebo klienta ktorý vyhľadá obec pre
niečo originálne, exkluzívne a jedinečné, kvôli čomu sa mu oplatí zastaviť v obci, využiť
ponúkaný produkt, službu a pod. Na tento fakt nadväzujú zámery vybudovania originálnych
skanzenov, ktoré sú aj v celoslovenskom meradle veľmi exkluzívne. Jedná sa o zámery
vybudovania rómskeho a slovanského skanzenu.
Pre využitie tohto segmentu klientely je nevyhnutné (okrem samotného dobudovania atrakcií
a služieb) dobré vytvorenie informačných sietí, ktoré klienta v cieľovej destinácii (Spišský
Hrad, Levoča) optimálne však ešte pred ich návštevou, upozornia na možnosť využitia
ponúkaného produktu (produktov). K tomu poslúži samostatná časť zámerov a odporúčaní,
ktorá má dopomôcť ku kvalitnému marketingu ponúkaných produktov.
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III. Identifikácia strednodobých rozvojových cieľov cestovného ruchu v obci
Strednodobé rozvojové ciele a návrh následných opatrení boli nastavované metodikou
facilitovanej fokusovej skupiny, ktorá počas dvoch mesiacov analyzovala existujúce
rozvojové materiály obce – územný plán a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
Spišský Hrhov a obcí mikroregiónu (tam kde existujú).
Skupina pozostávala z aktívnych obyvateľov obce Spišský Hrhov a ostatných obcí ,
existujúcich i potencionálnych podnikateľov v oblasti služieb a cestovného ruchu, ako aj
regionálnych expertov, ktorí zabezpečovali relevantnosť zámerov a cieľov vo vzťahu
k možnostiam, ako aj zabezpečovali kontinuálnosť s rozvojovými dokumentmi širšieho
regiónu a Slovenska. Následne na základe vypracovaných analýz cestovného ruchu regiónu
ako aj ostatných dát týkajúcich sa cestovného ruchu v mikroregióne a obci, zostavovala
skupina SWOT analýzy. Tie prioritne vychádzali zo stanovenia strednodobej vízie pre oblasť
cestovného ruchu. Výsledkom tejto práce je návrh stratégie rozvoja cestovného ruchu obce
Spišský Hrhov a mikroregiónu Spišská Občina.

Strednodobá vízia rozvoja cestovného ruchu v obci Spišský Hrhov a mikroregiónu
Spišská Občina:

Obec Spišský Hrhov a mikroregión Spišská Občina sú do r. 2018 turisticky
vyhľadávanými lokalitami, spropagovanými doma i v zahraničí, ponúkajúcimi
variabilitu kult. – historických, prírodných, spoločenských a športových
možností vyžitia, vrátane ubytovacích a stravovacích služieb.
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*vysvetlivky
VSP – verejno-súkromné partnerstvo v mikroregióne
Obec SH – Obec Spišský Hrhov – stredisková obec a líder obcí mikroregiónu
Obce MR – Obce mikroregiónu zapojené do konkrétnej aktivity
*v rámci cieľov a opatrení je uvádzané vždy „obec“ (jedn. číslo), nie „obce“ (mn. číslo)
z dôvodu toho, že do jednotlivých aktivít sa nebudú automaticky zapájať všetky obce
mikroregiónu, ale len tie, pre ktoré bude aktivita aktuálna (vo vytýčených časových
horizontoch realizácie sa predstavitelia jednotlivých obcí MR rozhodli pre túto formuláciu)
MVO – mimovládne organizácie v mikroregióne

Strategický cieľ 1:
Zlepšenie podmienok pre CR v mikroregióne dobudovaním a sprístupnením atrakcií
a služieb pre turistov a návštevníkov obce

Špecifický cieľ 1.1.:
Vybudovať rekreačnú zónu Kováčová (Sad)
Opatrenia:
1.1.1. dobudovať inžinierske siete k lokalite Kováčová
Termín: 2018

Zodpovednosť: Obec SH

1.1.2. propagovať lokalitu Kováčová pre investorov a stavebníkov
Termín: 2017

Zodpovednosť: Obce MR

Odôvodnenie:
Lokalita Kováčová je územným plánom vymedzená ako rekreačná zóna. Pre pekné prírodné
prostredie a blízkosť k obci je predurčená pre oddych a rekreáciu. V časti bývalého sadu

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

76

„Investícia do Vašej budúcnosti“
Tento projekt je spolufinancovaný EURÓPSKOU ÚNIOU
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

vznikla zaujímavá obora pre danieliu zver, jej majitelia majú zámery na jej rozširovanie
o ďalšie druhy chovnej lesnej zveri.
V lokalite vyrástli dve rekreačné chaty a pripravuje sa výstavba ďalších. Stavebný úrad dbá
nad rešpektovaním všetkých potrebných pravidiel pri výstavbe, vrátane štýlovosti
a estetického vzhľadu budovaných objektov, ktoré nesmú narúšať ráz krajiny, ale naopak,
vytvárať tvár príjemného rekreačného prostredia.
Pre dynamický rozvoj lokality je potrebné dobudovať v nej inžinierske siete, pretože
momentálne v tejto lokalite absentujú, čo je prekážkou ďalšieho rozvoja.
Lokalita je veľmi vhodná pre oddych v prírode, pozorovanie zveri, zber bylín a lesných
plodov. Je situovaná pod Medvedím vrchom, ktorého okolie je veľmi atraktívne pre
nenáročnú pešiu turistiku i cykloturistiku. Je situovaná neďaleko susednej obce Domaňovce,
ktorá je rovnako z hľadiska rozvoja cestovného ruchu veľmi zaujímavá. Budúcnosť lokality
z pohľadu cestovného ruchu spočíva predovšetkým v poskytovaní ubytovania v rekreačných
objektoch.

Špecifický cieľ 1.2.:
Vybudovať rybníky v lokalite Sedliacke lúky
Termín: 2018

Zodpovednosť: Obec SH, VSP

Odôvodnenie:
Lokalita Sedliacke lúky je v bezprostrednej blízkosti lokality Kováčová – územia ktoré je
podľa územného plánu, programu sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce ako
i projektových zámerov, určená pre rekreáciu a oddych.
Výstavba rybníkov je po technickej stránke pripravovaná, aktuálne je ukončená projektová
príprava.
Vďaka vybudovanému rybníku (zloženému z dvoch častí) by mal v lokalite vzniknúť nielen
jedinečný krajinotvorný prvok, ale aj miesto pre rybárčenie, prírodné kúpanie a iné služby.
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Podľa projektových zámerov by pri rybníkoch malo vyrásť štýlové stravovacie zariadenie –
rybárska čarda, s upraveným pozemkom pre piknikovanie, rekreačné športy a podobne.
Budúcnosť lokality Sedliacke lúky z pohľadu cestovného ruchu spočíva predovšetkým
v poskytovaní možností pre vodné a rekreačné športy, oddych rodín a v poskytovaní
štýlového stravovania. Veľkou výhodou je blízkosť lokality k centru obce Spišský Hrhov
a okolitým obciam z mikroregiónu

Špecifický cieľ 1.3.:
Sprístupniť verejnosti kultúrne a historické pamiatky v obci
Opatrenia:
1.3.1. vypracovať sprievodcovský program pre obec a jej pamiatky
Termín: 2013

Zodpovednosť: MVO

1.3.2. spracovať sprievodcovský manuál vo viacerých jazykových mutáciách
Termín: 2014

Zodpovednosť: MVO

1.3.3. zabezpečiť elektronické sprievodcovské zariadenie pre sprevádzanie v kultúrnych
pamiatkach
Termín: 2015

Zodpovednosť: MVO

1.3.4. zabezpečiť stálu sprievodcovskú službu návštevníkov pamiatok obce

oslovením

dôchodcov a študentov
Termín: 2013

Zodpovednosť: MVO

Odôvodnenie:
Kultúrne, historické a prírodné pamiatky v obciach sú aktuálne najväčšou devízou pre rozvoj
cestovného ruchu. Už dnes sú veľkým lákadlom pre turistov ktorí prechádzajú územím,
pretože sú dobre viditeľné z hlavnej cesty. Už roky sa však obec borí s problémom ich
sprístupňovania pre verejnosť, keďže prehliadky kostola, kaplnky či kaštieľa nie sú
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organizované, sprievodcovská služba (ak sa tak dá nazvať) funguje len veľmi sporadicky, iba
pri príležitostí osláv, festivalov a podobne.
Organizovanie prehliadok s kvalitnou sprievodcovskou službou možno pokladať za kľúčové,
čo do sprístupnenia a priblíženia týchto pamiatok návštevníkom. Keďže najväčší záujem
o návštevu pamiatok je v letnom období, služba by mala byť pokrývaná študentmi
a dôchodcami s patričnou historickou a jazykovou erudovanosťou. Počas ostatných mesiacov
je vhodné sprievodcovskú službu zviditeľniť informačnými materiálmi, aby bola na
požiadanie návštevníkov dobre dostupná a doplniť ju o tlačené, zvukové, príp. multimediálne
zariadenie, ktoré by dokázalo kvalitne pokryť oblasť informácií o t. kt. pamiatke každému
návštevníkovi.
Využitie existujúcich pamiatok v obci pre rozvoj cestovného ruchu je jedným z kľúčových
aspektov a to pre všetky definované cieľové skupiny turistov a návštevníkov. Po dobudovaní
potrebnej infraštruktúry a zabezpečení bezproblémového vstupu do každej z pamiatok je
možné predpokladať podstatné zvýšenie návštevníkov v obciach, samozrejme za predpokladu
dobrého zviditeľňovania možností návštev prostredníctvom širších informačných kanálov (pri
kľúčových pamiatkach regiónu, web stránkach, turistických sprievodcoch atď.)

Špecifický cieľ 1.4.:
Dobudovať a zatraktívniť Remeselnú dielňu - vidiecke múzeum
Opatrenia:
1.4.1. zrekonštruovať priestor a revitalizovať expozíciu remeselnej dielne
Termín: 2014

Zodpovednosť: MVO

1.4.2. vytvoriť v priestoroch amfiteátra kryté priestory pre zbierkový fond
Termín: 2015

Zodpovednosť: MVO
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Odôvodnenie:
Remeselná dielňa je aktuálne jedným z najnavštevovanejších atrakcií v obci Spišský Hrhov
i v celom mikroregióne. Najväčšiemu záujmu sa tešia živé prezentácie remesiel, ktoré sa
organizujú na požiadanie klientmi vopred. Objekt s priľahlými priestormi je však dobre
využiteľný aj ako vidiecke múzeum, vďaka množstvu predmetov a artefaktov, ktoré sú
zhromaždené v zbierkovom fonde.
Pre ďalší rozvoj a skvalitnenie produktov pre turistov a návštevníkov je veľmi vhodné rozšíriť
zbierkový fond o predmety hmotnej kultúry súvisiace s obcou a regiónom, ktoré je možné
umiestniť v priľahlom amfiteátri. Je potrebné dobudovať v ňom kryté štýlové priestory,
v ktorých budú umiestnené historické poľnohospodárske stroje, zariadenia, fragmenty
architektúry, remesiel a domácej výroby. Podobne ako v prípade historických pamiatok, aj
remeselnú dielňu je potrebné zabezpečiť permanentnou sprievodcovskou službou a zahrnúť ju
do všetkých informačných a propagačných kanálov.

Špecifický cieľ 1.5.:
Vybudovať Skanzen Pod svatym Dzurom
Opatrenia:
1.5.1. vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym Dzurom
Termín: 2014

Zodpovednosť: VSP – podnikatelia a MVO

1.5.2. vybudovať slovanský skanzen Pod svatym Dzurom
Termín: 2015

Zodpovednosť: VSP – podnikatelia a MVO

1.5.3. zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod svatym Dzurom
Termín: 2016

Zodpovednosť: VSP – podnikatelia a MVO

1.5.4. dobudovať služby stravovania a predaja suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom
Termín: 2016

Zodpovednosť: VSP – podnikatelia a MVO
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Odôvodnenie:
Areál skanzenu Pod svatym Dzurom je možné pokladať za hlavnú atrakciu obce i
mikroregiónu v blízkej budúcnosti, ktorá môže byť základom pre rozvinutú tranzitnú turistiku
nielen v obci, ale aj v celom regióne. Ponúkaný segment momentálne na slovenskom trhu
chýba a vzhľadom ku geografickej polohe a dobrým podmienkam pre jeho vybudovanie
a prevádzkovanie môžeme predpokladať, že sa stane veľmi atraktívnym a vyhľadávaným.

V blízkej budúcnosti (do r.2014 - 2016) by v lokalite Pod svatym Dzurom mal vyrásť areál
v ktorom sa popri sebe budú nachádzať dve expozície – rómska a slovanská. Lokalita bola
slovanmi osídlená už pred príchodom Cyrila a Metoda, momentálne sú v jej blízkosti domy
a byty rómskej komunity, ktorá sa svojou vyspelosťou výrazne líši od podobných komunít na
Spiši.

Slovanský skanzen by mal byť tvorený štýlovým slovanským hradiskom podľa

archeologických dát, rovnako aj rómsky skanzen. Jeho zaujímavosťou by však bolo, že jeho

prirodzenou súčasťou budú existujúce obydlia Rómov. Tak si bude mať návštevník možnosť
prehliadnuť štýly bývania nielen z čias kočovania, či prvých pevných obydlí, ale plynule
prejsť cez 50- te roky, 60 – te roky, až po súčasnosť, vrátane bytového domu.
Celý areál bude atraktívny hlavne tým, že sa nebude jednať o opustené objekty s popisnými
tabuľami, ale živú expozíciu, kde sa minimálne počas letnej turistickej sezóny bude

odohrávať život podľa histórie. Okrem ľudí – dočasných obyvateľov (študentov,
nezamestnaných) v dobových odevoch budú súčasťou areálu zvieratá, činnosti a pod. Za
predpokladu kvalitného prevedenia projektového zámeru je možné predpokladať, že sa areál
skanzenu stane veľmi vyhľadávaným cieľom v rámci cestovného ruchu nielen v rámci
regiónu, ale aj celého Slovenska.
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Špecifický cieľ 1.6.:
Vytvoriť oddychové piknikové miesta
Opatrenie:
1.6.1. vybudovať piknikové oddychové miesta vo vybraných lokalitách, vrátane ihrísk,
lavičiek, ohnísk a drobnej architektúry
Termín: priebežne 2013 - 2018

Zodpovednosť: MVO

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ 6. priamo súvisí so špecifickým cieľom 2. Existuje reálna požiadavka na
vybudovanie

piknikových

miest

v obciach

a to

predovšetkým

pre

návštevníkov

prichádzajúcich do obcí z neďalekého okolia, predovšetkým z mesta Levoča. Cieľom
návštevy je predovšetkým vychádzka do okolia najviac rodín s deťmi. Za predpokladu
vytvorenia rekreačnej zóny Kováčová a Sedliacke lúky je silný predpoklad mnohonásobného
nárastu návštevníkov a to jednak z dôvodu atraktívneho miesta pri rybníkoch a zvieracej
obore, ako aj využívania drobných služieb stravovania a občerstvenia v prevádzkovaných
zariadeniach.
Špecifický cieľ je dôležitý aj pre definovanú cieľovú skupinu, ktorá prichádza za pasívnym
oddychom do kľudného prostredia – rodiny s deťmi, manželské páry.

Špecifický cieľ 1.7.:
Vybudovať dostatok rekreačných a zelených zón v obci a jej okolí
Opatrenia:
1.7.1. Využívať časť parku RDM ako rekreačnú zónu
Termín: od 2014

Zodpovednosť: Obec SH

1.7.2. Vytvoriť zelené zóny v centre obce a v lokalite Vapnisko
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obec SH

1.7.3. Vybudovať zoopark v areáli parku
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Termín: 2015

Zodpovednosť: VSP - podnikatelia

1.7.4. Dobudovať areál ZŠ - vytvoriť naučný prírodovedný areál
Termín: 2013

Zodpovednosť: VSP - školy

Odôvodnenie:
Aj keď špecifický cieľ 7. nemá prioritný a priamy dopad na rozvoj cestovného ruchu,
okrajovo s ním súvisí, čo do ponuky zaujímavých miest ktoré je možné navštíviť popri
pádnejším dôvodom (pamiatky, rybníky, skanzen a pod.). Estetizácia a ďalšie ozelenenie obcí
či naučný prírodovedný areál v ZŠ budú dotvárať príjemný obraz obcí ako takých a teda
zvyšovať ich atraktívnosť.
Malý zoopark v areáli parku môže byť veľmi vhodným doplnkom pri návšteve parku
samotného, je možné predpokladať zvýšený záujem o park aj pre túto jeho časť, najmä pre
rodiny s malými deťmi.

Špecifický cieľ 1.8.:
Vybudovať vyhliadkovú vežu v lokalite Medzvedzi verch
Termín: 2017

Zodpovednosť: Obce MR a MVO

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ 8. korešponduje s aktivitami spojenými s pešou turistikou a cykloturistikou.
Lokalita Medvedí vrch je najbližším atraktívnym miestom zo smeru rybníky, Kováčová,
Odorica, ale aj centra obce. Atraktívnosť tohto prostredia môže výrazne zvýšiť vybudovanie
vyhliadkovej veže, ktorá návštevníkovi ponúkne ešte krajší výhľad smerom na Spišský Hrad
a Dreveník, Branisko, Levočské Vrchy, Mariánsku horu, Levoču, Vysoké Tatry atď. Cieľ
korešponduje s vytvoreným profilom klienta, ktorý preferuje menej náročné turistické
vychádzky.
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Strategický cieľ 2
Dobudovanie technickej infraštruktúry potrebnej pre skvalitnenie podmienok pre cestovný
ruch v obci
Špecifický cieľ 2.1.:
Vybudovať cyklotrasy – cyklistické chodníky v mikroregióne
Termín: priebežný od 2013 - 2018

Zodpovednosť: MVO

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ priamo korešponduje s tvorbou podmienok pre klienta, ktorý si obec
(mikroregión) vybral ako destináciu. Jedná sa o rozšírenie ponuky možností pre trávenie
voľného času v obci a jej bezprostrednom okolí. V rámci cieľa sa jedná o výber, legislatívne
ošetrenie, zasieťovanie, úpravu a udržiavanie cyklistických chodníkov po mikroregióne, so
sieťovaním na ostatné už existujúce alebo vznikajúce cyklistické chodníky a cesty okolitých
obcí a regiónu.
Sekundárne tieto aktivity rozširujú možnosti najmä pre cykloturistov, pre ktorých je územie
mikroregiónu zaujímavým tranzitom.

Špecifický cieľ 2.2.:
Vybudovať náučný chodník v mikroregióne
Termín: 2015

Zodpovednosť: MVO

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ 2.2. rovnako ako aj špecifický cieľ 2.1. korešponduje s tvorbou podmienok
pre klienta, ktorý si mikroregión vybral ako destináciu. Jedná sa o rozšírenie ponuky možností
pre trávenie voľného času v obci a jej bezprostrednom okolí. V rámci cieľa sa jedná
o vytýčenie, úpravu a udržiavanie naučného chodníka po mikroregióne.
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Špecifický cieľ 2.3.:
Vybudovať pešie turistické trasy v v mikroregióne
Termín: priebežný od 2013 - 2018

Zodpovednosť: MVO

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ 2.3. rovnako ako aj špecifické ciele 2.1. a 2.2. korešponduje s tvorbou
podmienok pre klienta, ktorý si mikroregión vybral ako destináciu. Jedná sa o rozšírenie
ponuky možností pre trávenie voľného času v obci, mikroregióne bezprostrednom okolí.
V rámci cieľa sa jedná o výber, zasieťovanie, úpravu a udržiavanie turistických chodníkov pre
peších po mikroregióne, so sieťovaním na ostatné už existujúce alebo vznikajúce turistické
chodníky okolitých obcí a regiónu.

Špecifický cieľ 2.4.:
Skvalitniť občiansku vybavenosť slúžiacu aj pre návštevníkov obce a podieľajúcu sa na
atraktívnosti obce

Opatrenia:
2.4.1. Dobudovať a reštrukturovať autobusové zastávky v obci
Termín: 2014

Zodpovednosť: Obce MR

2.4.2. Zlepšiť dostupnosť internetu v centre obce
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obce MR

2.4.3. Vybudovať kapacity pre parkovanie osobných áut v obci
Termín: 2016

Zodpovednosť: Obce MR
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Odôvodnenie:
Špecifický cieľ 2.4. súvisí s rozvojom cestovného ruchu v mikroregióne, z pohľadu
vybudovanej kvalitnej technickej infraštruktúry. Pre návštevníka je stav technickej
infraštruktúry v mieste ktoré navštívi dôležitý, nielen ako estetický či mienkotvorný prvok,
avšak aj ako záruka predpokladu patričnej kvality ostatných služieb ponúkaných v lokalite.
Aj keď v prípade obce Spišský Hrhov možno tvrdiť, že stav jej technickej infraštruktúry má
nadštandardné parametre, v ostatných obciach mikroregiónu tomu tak nie je. Aj zamýšľané
menšie opatrenia ako je dostupnosť bezplatného internetu v centre obce, prispievajú k vyššej
spokojnosti klienta s výberom destinácie.
Samostatným odporúčaním je riešenie parkovania osobných automobilov pre návštevníkov
areálu skanzenov. V tomto prípade odporúčame zainteresovať obyvateľov priľahlej ulice
obývanej rómskou komunitou k budovaniu súkromných odstavných plôch pre automobily.
Tento prístup má priamy súvis s tendenciami zvyšovania zamestnanosti rómskych komunít
a korešponduje so zámermi motivácie nezamestnaných k samostatnej zárobkovej činnosti
prostredníctvom

poskytovania

drobných

služieb

pre

turistov

(parkovanie,

občerstvenie, výroba a predaj suvenírov a podobne).

Špecifický cieľ 2.5.:
Dobudovať dostatok športovísk v obci
Opatrenia:
2.5.1. Vybudovať klzisko - ľadovú plochu
Termín: 2014

Zodpovednosť: VSP – školy a MVO

2.5.2. Revitalizovať futbalové ihrisko – športový areál
Termín: 2017

Zodpovednosť: VSP – školy a MVO

2.5.3. Technicky dovybaviť a modernizovať posilňovňu
Termín: 2014

Zodpovednosť: MVO
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Odôvodnenie:
V prípade špecifického cieľa 2.5. sa jedná o rozšírenie ponuky služieb pre klienta z pohľadu
aktívneho trávenia voľného času a rekreácie.

Špecifický cieľ 2.6.:
Dobudovať dostatok detských ihrísk v obci
Opatrenia:
2.6.1. Vytvoriť detské ihrisko v amfiteátri
Termín: 2014

Zodpovednosť: Obec SH a MVO

2.6.2. Vybudovať detské ihrisko v časti Lányho dvor
Termín: 2015

Zodpovednosť: Obec SH

2.6.3. Vytvoriť detskú zónu na Grófskej ulici
Termín: 2016

Zodpovednosť: Obec SH a MVO

2.6.4. Vybudovať detské ihrisko v areáli MŠ
Termín: 2017

Zodpovednosť: VSP – školy a Obce MR

Odôvodnenie:
Špecifický cieľ rozširuje ponuku príjemného pobytu pre cieľovú skupinu klientov rodiny
s deťmi. Je vhodným doplnkom pre trávenie voľného času popri iných aktivitách ako je
kúpanie, pešie túry, návšteva pamätihodností a atraktívnych miest v strediskovej obci a
mikroregióne.
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Strategický cieľ 3
Zvýšenie návštevnosti obce a počtu užívateľov služieb v obci
Špecifický cieľ 3.1.:
Zabezpečovať dostatočnú reklamu a propagáciu mikroregiónu v oblasti cestovného
ruchu
Opatrenia:
3.1.1. zabezpečovať propagáciu obce a kvalitnú reklamu cestovnému ruchu v obci
a regióne prostredníctvom siete partnerských obcí
Termín: od r. 2013 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR

3.1.2. ponúknuť cestovným kanceláriám možnosť návštev pamiatok obce
Termín: od r. 2013 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR

3.1.3. zabezpečiť vydanie kvalitnej obrazovej publikácie o obci v rôznych jazykových
mutáciách
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obce MR

3.1.4. vyrobiť a distribuovať propagačné materiály o obciach a mikroregióne
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obce MR

3.1.5. vyrobiť a osadzovať mobilnú reklamu po akciách v regióne
Termín: od r. 2014 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR
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3.1.6. zriadiť v rámci web stránky obce rubriku venovanú pútavým , aktuálnym
a aktualizovaným informáciám o obciach a mikroregióne
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obce MR

Odôvodnenie:
Z pohľadu všetkých kategórii definovanej klientely a prístupov k rozvoju cestovného ruchu
v mikroregióne, je propagácia a reklama cestovného ruchu v nej nevyhnutnou, ba až bazálnou
súčasťou markeningu. Z analýz jasne vyplýva potreba ponuky produktov a služieb
prostredníctvom aktuálnych partnerských sietí. Jedná sa o ich dobudovanie a podstatné
skvalitnenie.
Najaktívnejšou zložkou kvalitnej ponuky by mali byť siete vytvárané prostredníctvom
partnerských obcí, inštitúcií, organizácií, obchodných partnerov a ďalších. Je potrebné
vytvoriť systém informačných kanálov, ktorými je definovaná klientela pozývaná do obce a
mikroregiónu z pohľadu „rodinného“, teda toho čo je im blízke, bezpečné, spoľahlivé
a výhodné. Propagačné a reklamné kanály musia byť napĺňané kvalitnými, aktuálnymi
a pravdivými informáciami, ktoré budú adekvátne ponúkané nenásilnou formou.
Ostatné (bežné) prostriedky reklamy a propagácie (web, sprievodcovia, propagačné brožúry a
pod.) by mali slúžiť len ako dodatočné prostriedky informovania o možnostiach, aktivitách
a službách.
Ďalšie formy prezentácie a reklamy typu veľtrhy, billboardy atď. by mali slúžiť na upútanie
pozornosti o možnostiach konkrétnych atrakcií typu skanzen, kúpalisko, pamiatky. Ostatné
skôr spomenuté prostriedky by však mali svojou vysokou kvalitou podrobne orientovať
potencionálneho klienta rôznymi formami.
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Špecifický cieľ 3.2.:
Budovať partnerstvá napomáhajúce rozvoju cestovného ruchu v mikroregióne
Opatrenie:
3.2.1.

nadviazať

spoluprácu

so

strediskami

CR

v

regióne

a

relevantnými podnikateľskými subjektmi, s cieľom spoločného zviditeľňovania
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obce MR

3.2.2. vytvoriť verejno – súkromné partnerstvo v obci zamerané na rozvoj a podporu
cestovného ruchu (Obec, mimovládne organizácie, školy a školské zariadenia,
podnikatelia

v cestovnom

ruchu,

poľnohospodárstve

a stavebníctve,

cirkevné

organizácie, aktivisti a dobrovoľníci)
Termín: 2013

Zodpovednosť: Obec SH

Odôvodnenie:
Ako bolo na viacerých miestach štúdie konštatované, v regióne ako takom chýbajú spoločné
stratégie, podrobné, efektívne a jasne stanovené spoločné postupy, priority atď. Výrazným
nedostatkom rozvoja cestovného ruchu na Slovensku je nedostatočná schopnosť vytvárať
partnerstvá a konzorciá, ktoré by sa o klientelu uchádzali na základe spoločne ponúkaných
služieb.
Za nevyhnutný predpoklad rozvoja cestovného ruchu v obci Spišský Hrhov a celom
mikroregióne pokladáme tvorbu úzkych obchodných partnerstiev s podnikateľskými
subjektmi, inštitúciami a organizáciami, s ktorými bude možné vytvoriť širšiu paletu ponuky
produktov a služieb.
Obzvlášť v prípade zimnej turistickej sezóny je nevyhnutné vytvoriť obojstranne výhodné
partnerstvá s lyžiarskymi strediskami, areálmi zimných športov, ale aj organizáciami
a inštitúciami ponúkajúcimi pútavé a aktuálne programy pre návštevníkov aj počas zimy
(zaujímavé múzeá, expozície remesiel, vinotéky, relaxačné centrá a pod.). Jedná sa o všetko
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to, čo dokáže vytvoriť zaujímavý a výhodný program pre návštevníka, ktorý využíva
lyžiarsky vlek jedného partnera, službu ubytovania a stravovania u druhého partnera,
relaxačné aktivity u ďalšieho partnera, vyplnenie voľného času večer u ďalšieho a tak
podobne.
Vznikaniu a rozvoju takýchto partnerstiev by mal napomôcť aj pripravovaný zákon riešiaci
podporu rozvoja cestovného ruchu.
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IV. Prioritné projektové zámery, podporujúce rozvoj cestovného ruchu
v obci

Realizačný zámer

Vybudovanie
skanzenu Pod
svatym Dzurom

Popis zámeru

Vybudovanie areálu skladajúceho sa zo
dvoch častí – rómskeho skanzenu
a slovanského skanzenu, štýlových
objektov, zabezpečenia originálneho
personálu pre živú expozíciu v areáli,
dobudovania siete drobných služieb a
zabezpečenie kvalitnej propagácie
a reklamy.

Stav
Realizácie

Predpokladané
náklady

Spracovana
štúdia,
potrebná
projektová
dokumentácia,
príprava
špecifických
metodík

50 000Eur

Vybudovanie
rybníkov v lokalite
Sedliacke Lúky

Vypracovaná
technická
dokumentácia,
Vybudovanie rekreačnej zóny s prírodnou
prebiehajúca
vodnou plochou, službou stravovania,
kompletizácia
podmienok pre rekreačné športy, piknikové
projektov
miesta a pasívny oddych.
realizácie.

300 000Eur

Vybudovanie
rekreačnej zóny
Kováčová - sad

Vybudovaná
obora pre
danieliu zver,
vybudované
Vytvorenie podmienok pre vznik rekreačnej dve súkromné
chaty,
zóny v prírodnom prostredí, pre výstavbu
prebiehajúce
chát a menších rekreačných objektov,
poskytovania služieb ubytovania v súkromí, vysporiadanie
pozemkov
dobudovania areálu obory pre lesnú zver,
a ich
priestorov pre rekreačné športy a relax
odkupovanie
v prírode.
súkromnými
investormi

0Eur
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V. Napĺňanie cieľov a opatrení v jednotlivých rokoch.

ROK 2013
 zriadiť v rámci web stránky obce rubriku venovanú pútavým , aktuálnym
a aktualizovaným informáciám o obciach a mikroregióne / Zodpovednosť: Obce MR

 nadviazať spoluprácu so strediskami CR v regióne a relevantnými podnikateľskými
subjektmi, s cieľom spoločného zviditeľňovania / Zodpovednosť: Obce MR

 vytvoriť verejno – súkromné partnerstvo v obci zamerané na rozvoj a podporu
cestovného ruchu (partnerské obce mikroregiónu, mimovládne organizácie, školy
a školské

zariadenia,

podnikatelia

v cestovnom

ruchu,

poľnohospodárstve

a stavebníctve, cirkevné organizácie, aktivisti a dobrovoľníci mikroregiónu) /
Zodpovednosť: Obec SH

 vypracovať sprievodcovský program pre obec a jej pamiatky / Zodpovednosť: MVO

 zabezpečiť stálu sprievodcovskú službu návštevníkov pamiatok obce

oslovením

dôchodcov a študentov / Zodpovednosť: MVO

 vytvoriť zelené zóny v centre obce a v lokalite Vapnisko / Zodpovednosť: Obec SH

 dobudovať areál ZŠ - vytvoriť naučný prírodovedný areál / Zodpovednosť: VSP –
školy

 zlepšiť dostupnosť internetu v centre obce / Zodpovednosť: Obce MR
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 zabezpečiť vydanie kvalitnej obrazovej publikácie o obciach a mikroregióne v
rôznych jazykových mutáciách / Zodpovednosť: Obce MR

 vyrobiť

a

distribuovať

propagačné

materiály

o obciach

a mikroregióne

/

Zodpovednosť: Obce MR

ROK 2014
 spracovať

sprievodcovský

manuál

vo

viacerých

jazykových

mutáciách

/

Zodpovednosť: MVO

 zrekonštruovať priestor a revitalizovať expozíciu remeselnej dielne / Zodpovednosť:
MVO

 vybudovať Rómsky skanzen Pod svatym Dzurom / Zodpovednosť: VSP –
podnikatelia a MVO

 využívať časť parku RDM ako rekreačnú zónu / Zodpovednosť: Obec SH

 dobudovať a reštrukturovať autobusové zastávky v obci / Zodpovednosť: Obce MR

 vybudovať klzisko - ľadovú plochu / Zodpovednosť: VSP – školy a MVO

 technicky dovybaviť a modernizovať posilňovňu / Zodpovednosť: MVO
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 vytvoriť detské ihrisko v amfiteátri / Zodpovednosť: Obec SH a MVO
ROK 2015
 zabezpečiť elektronické sprievodcovské zariadenie pre sprevádzanie v kultúrnych
pamiatkach / Zodpovednosť: MVO

 vytvoriť v priestoroch amfiteátra kryté priestory pre zbierkový fond / Zodpovednosť:
MVO

 vybudovať slovanský skanzen Pod svatym Dzurom / Zodpovednosť: VSP –
podnikatelia a MVO

 vybudovať zoopark v areáli parku / Zodpovednosť: VSP – podnikatelia

 vybudovať náučný chodník v mikroregióne / Zodpovednosť: MVO

 vybudovať detské ihrisko v časti Lányho dvor / Zodpovednosť: Obec SH

ROK 2016
 zabezpečiť živú prevádzku Skanzenu Pod svatym Dzurom / Zodpovednosť: VSP –
podnikatelia a MVO
 dobudovať služby stravovania a predaja suvenírov v skanzene Pod svatym Dzurom /
Zodpovednosť: VSP – podnikatelia a MVO

 vybudovať kapacity pre parkovanie osobných áut v obci / Zodpovednosť: Obce MR
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 vytvoriť detskú zónu na Grófskej ulici / Zodpovednosť: Obec SH a MVO
ROK 2017
 propagovať lokalitu Kováčová pre investorov a stavebníkov / Zodpovednosť: Obce
MR
 vybudovať vyhliadkovú vežu v lokalite Medzvedzi verch / Zodpovednosť: Obce MR
a MVO

 revitalizovať futbalové ihrisko – športový areál / Zodpovednosť: VSP – školy a MVO
 vybudovať detské ihrisko v areáli MŠ / Zodpovednosť: VSP – školy a Obce MR

ROK 2018
 dobudovať inžinierske siete k lokalite Kováčová / Zodpovednosť: Obec SH

PRIEBEŽNÉ A STÁLE
 vybudovať piknikové oddychové miesta vo vybraných lokalitách, vrátane ihrísk,
lavičiek, ohnísk a drobnej architektúry / 2013 - 2018

Zodpovednosť: MVO

 vybudovať cyklotrasy – cyklistické chodníky v mikroregióne / 2013 – 2018
Zodpovednosť: MVO

 vybudovať pešie turistické trasy v mikroregióne / 2013 - 2018

Zodpovednosť:

MVO
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 zabezpečovať propagáciu obce a kvalitnú reklamu cestovnému ruchu v obci a regióne
prostredníctvom siete partnerských obcí
od r. 2013 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR

 ponúknuť cestovným kanceláriám možnosť návštev pamiatok obce
od r. 2013 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR

 vyrobiť a osadzovať mobilnú reklamu po akciách v regióne
od r. 2014 stály

Zodpovednosť: VSP, Obce MR
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