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1. OBCE MIKROREGIÓNU SPIŠKEJ OBČINY

SPIŠSKÝ HRHOV



Nadmorská výška: 481 m n. m.



Počet obyvateľov: 1303



Rozloha: 1200 ha



Prvá písomná zmienka: 1243

Ubytovanie a stravovanie
 Moderná turistická ubytovňa v centre obce (ul. SNP) s 8 lôžkami
 Penzión Grof s ubytovacou kapacitou 16 osôb. Popri ubytovaní penzión ponúka
kvalitné stravovanie vo svojej reštaurácii, ako aj priestory na oslavy, posedenia
a konferencie.
Obecný úrad
SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
Tel.: 053/459 22 38
Fax.: 053/459 22 38
E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
Web: www.spisskyhrhov.sk
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KLČOV



Nadmorská výška: 495 m n. m.



Počet obyvateľov: 562



Rozloha: 735 ha



Prvá písomná zmienka: 1258

 V chotári obce sa nachádza vodná nádrž, ktorá slúžila ako zásobáreň vody pre
šľachtiteľskú stanicu. V poslednom období sa využíva aj ako rekreačné miesto.
 Chotárna časť Hájik je prírodnou rezerváciou so vzácnym rastlinstvom.
SAKRÁLNE PAMIATKY V KLČOVE
 Rímskokatolícky farský kostol Narodenia Panny Márie so svojím interiérom, ktorého
počiatky siahajú až do začiatku 16. storočia (1510).
 Hlavný neskorogotický krídlový oltár (sign.AD1510) s ústrednou plastikou Panny
Márie s dieťatkom, po stranách s plastikami sv. Kataríny a sv. Barbory, pochádza zo
začiatku 16. storočia.
Obecný úrad Klčov
Klčov č. 112
053 02 p. Spišský Hrhov
Tel: +421/53/459 22 21
E-mail: obec.klcov@gmail.com
Web: www.klcov.ocu.sk
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DOMAŇOVCE



Nadmorská výška: 440 m n. m.



Počet obyvateľov: 923



Rozloha: 1283 ha



Prvá písomná zmienka: 1258

Obecný úrad
Domaňovce 92
053 02
Tel.: 053/449 21 80
Fax: 053/449 21 80
E-mail: domanovce@stonline.sk
Web: www.domanovce.ocu.sk
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DOĽANY



Nadmorská výška: 560 m n. m. (Rožkovce 620 m n. m)



Počet obyvateľov: 520



Rozloha: 367 ha



Prvá písomná zmienka: 1297
 V blízkosti obce sa nachádza niekoľko prírodných rezervácií – Hájik (má rozlohu
4,18 ha), na ochranu málo pozmenenej xerotermnej vegetácie v poľnohospodársky
využívanej Hornádskej kotline
 prírodná pamiatka Jazerec, na ochranu lesného rašeliniska na južnom okraji
Levočských vrchov
 prírodná pamiatka Podhoranské na ochranu biotopu obojživelníkov.

Obec Doľany je členom Občianskeho združenia MAS LEV, o. z
Doľany sú dobrou východiskovou obcou na výlety za prírodnými ako aj kultúrnymi
pamiatkami Spiša.
Možnosti pešej turistiky a cykloturistiky poskytujú neďaleké Levočské vrchy bohaté na lesné
plody. Príroda v okolí obce prekvapí návštevníkov svojou zachovanou krásou. V lesoch žije
vysoká zver, srnce, diviaky ako aj dravce – rys, vlk.
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DRAVCE



Nadmorská výška: 648 m n. m. (Bukovinka 700 m n. m.)



Počet obyvateľov: 767



Rozloha: 1296 ha



Prvá písomná zmienka: 1263
 Rímsko katolícky kostol
Klenba lode pochádza z prvej polovice 15. storočia. Jej ťarchu nesú dva nosné
stĺpy uprostred kostola, z ktorých sa rozchádzajú kamenné rebrá na všetky strany
ako listy kvetov. Klenba je zo štetovaného kameňa.
Dravecký kostol má veľmi cenný interiér – nástenné maľby, ktoré boli
pravdepodobne v období reformácie zatreté vápnom. Boli objavené až o niekoľko
storočí neskôr, v roku 1929. V určení vzniku malieb historici nie sú jednotní.
Niektoré nástenné maľby pochádzajú zo l4. storočia, vznik ostatných je datovaný
do 15. storočia. Najstaršie maľby v našom kostole sú vzácne nielen z pohľadu
doby ich vzniku, ale majú aj vysokú umeleckú hodnotu.
 Gotická kamenná krstiteľnica z 15. storočia. Traduje sa, že medzi mníchmi bol
zručný rezbár, ktorého dielom sú viaceré rezbárske práce z obdobia začiatku 16.
storočia. Vzácne chórové lavice s bohatou vyrezávanou výzdobou stoja dodnes na
každej strane presbytéria. Vo výzdobe sú zachovalé štítové znaky rádu antonitov.
 Most
Je jedným z troch doteraz funkčných kamenných mostov na Spiši je most na
hornom konci Draviec nad Draveckým potokom. Ani pri tejto stavbe nie je presne
datovaný jej vznik. Sú historici, ktorí stavbu mosta zaraďujú do 15. storočia. Ale
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sú aj historici, ktorí jeho stavbu spájajú s pôsobením rádu antonitov v obci a
zastávajú názor, že most bol postavený koncom 13. storočia.
Natura 2000
Stráň pri Dravciach s rozlohou 4,71 ha je územie európskeho významu z hľadiska svojho
biotopu suchomilných porastov na vápnitom podloží.
Turistika
Dravecká a bukovinská krajina ponúka návštevníkovi pomerne hustú mozaiku lesných
a poľných ciest, ktoré sú vhodné na pešiu turistiku, cykloturistiku ako aj pre zimné bežecké
lyžovanie. Samotná štruktúra poľnohospodársko-lesnej krajiny vytvára množstvo pekných
krajinných obrazov, ktoré za súčinnosti rôznych prírodných úkazov a meniaceho sa počasia
ponúka vnímavému návštevníkovi nezabudnuteľné krajinné scenérie draveckej a bukovinskej
krajiny. Miestami výnimočná zachovalosť krajinných štruktúr sa významne podieľa na
vysokom stupni biodiverzity, ktorú určite ocení každý návštevník vyhľadávajúci pobyt
v prírode kvôli oddychu, relaxácii a poznávaniu. Lesné ekotóny ako aj lúky a pasienky
s difúznou nelesnou stromovou vegetáciou ponúkajú vhodné stanovištia pre viaceré druhy
živočíchov, ktoré je možné pri pobyte v tomto území bežne stretnúť i pozorovať. Jedľové
porasty „Zadného lesa“ v blízkosti osady Bukovinka ponúkajú návštevníkovi v súčasnosti
možnosť vidieť jedince jedlí nevšedných rozmerov. V týchto smrekovo-jedľových porastoch
sa každoročne na jeseň odohráva jedinečný akt párenia jelenej zveri, ktorú sprevádza volanie
jeleních samcov. Vábia jelenice, ale aj svojich sokov, aby s nimi zápasili. Pre každého
návštevníka je takéto predstavenie určite nezabudnuteľným zážitkom.
Hrebeňové turistické trasy ponúkajú na viacerých stanovištiach miesta alebo body s pekným
výhľadom (nice view point), odkiaľ je možné pozorovať aj vzdialenejšiu krajinu. Tieto miesta
ponúkajú návštevníkovi krásne krajinné obrazy a scenérie štítov Vysokých Tatier, pohoria
Nízkych Tatier, Volovských vrchov a Slovenského rudohoria.
Rovnako treba spomenúť aj pamäť draveckej a bukovinskej krajiny, ktorá sa miestami
zachovala v podobe historických krajinných štruktúr (HKŠ). Toto terasovité usporiadanie
krajiny s krovitou vegetáciou trnky obyčajnej (Prunus spinosa) a ruže šípovej (Rosa canina)
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dokumentuje pre návštevníkov spôsob obhospodarovania krajiny resp. život v minulosti na
tomto území.

Obecný úrad
Dravce 27
053 14 Dravce
Tel.: 053/459 82 33
Fax: 053/459 82 55
E-mail: obecdravce@stonline.sk
Web: www.dravce.ocu.sk
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DLHÉ STRÁŽE



Nadmorská výška: 610 m n. m.



Počet obyvateľov: 520



Rozloha: 337 ha



Prvá písomná zmienka: 1278

 Katolícky kostol sv. Juraja
klasicistický kostol z obdobia okolo roku 1800. Sieňový priestor s polkruhovým
uzáverom, zaklenutý konchou a pruskými klenbami. Nad vchodom je drevená empora.
Na priečelí je murovaný trojuholníkový štít a nadstavaná vežička. Pred priečelím je
predstavaná predsienka s pultovou strechou. Fasády sú hladké. Okolo kostola je
vystavaný múr. Gotická socha Panny Márie je z polovice 14. storočia, drevorezba s
novou polychrómiou. V predsienke je Ukrižovaný, baroková ľudová drevorezba z
konca 18. storočia. V sakristii je neskorobaroková skriňa z konca 18. Storočia
Rozvoj cestovného ruchu v obci
Obec Dlhé Stráže sa v súčasnosti usiluje o zvýšenie životnej úrovne svojich obyvateľov
a konkurencieschopnosti v rámci regiónu. Dlhé Stráže sú členom Miestnej akčnej skupiny
MAS LEV, o. z. (spolu s ďalšími 30 obcami). Celé územie predstavuje z prírodného hľadiska
výnimočne pestrú a hodnotnú oblasť s vysokou koncentráciou kultúrno-historických pamiatok
na relatívne malom priestore. Vďaka programu Leader sa v obci darí realizovať projekty na
obnovu prírodného prostredia.
Cez kataster obce preteká potok Bicír, ktorý pramení v Levočských vrchoch a ústi do
Levočského potoka pri osade Levočské Lúky. Je to pravostranný prítok Levočského potoka
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a má dĺžku 11 km. V katastri sa nenachádzajú žiadne termálne pramene ani vodné plochy,
ktoré by sa dali využiť na rekreáciu či ako zdroj energie.
Neďaleké Levočské vrchy s lesnými spevnenými cestami tvoria príjemné možnosti na
prírodnú turistiku. Krásne sú výhľady po trase vo výškach 800 – 1000 m nad morom.
Príroda v okolí obce prekvapí návštevníkov svojou zachovanou krásou. Obec sa nachádza cca
6 km od okresného mesta Levoča, ktoré je východiskom pre viacero turistických trás na pešiu
turistiku či vyznačených cyklotrás.
Cykloturistické trasy:


Levoča, Kežmarská cesta – Brezová 7 km, Zbojnícka lúka 9,5 km – Levočská dolina
12 km. Pomerne namáhavá trasa vedúca na vrchol Brezovej. (modré značenie)
Ďalším pomerne rozšíreným druhom športu je pešia turistika.

Pešia turistika:


Levoča, Košická brána – Zbojnícka lúka 1:30 h (zelené značenie), opačným smerom
1:30 h – 4 km. Turistický chodník ide po starom Ruskinovskom chodníku. Vhodný aj
pre horské bicykle a bežky. » Levočská dolina, Rekreačné zariadenie – Kúty 1:10 h –
Zimná hôrka 1:30 h – Uloža (obec) 2:00 h – Krúžok, zástavka SAD 2:30 h – Pavľany,
sedlo 3:30 h – Olšavica (obec) 4:30 h (červené značenie), opačným smerom 4:30 h –
17 km.



Levoča, Košická brána – Mariánska hora 0:40 h – Druhá lúka 1:00 h – Kúty 1:20 h
(modré značenie), opačným smerom 1:00 h – 4 km.

Projekt Ekosalaš
Obec Dlhé Stráže v spolupráci s mimovládnou organizáciou Ľudia a voda a ECEAT
Holandsko v rámci projektu Občianske linky Slovenska zrealizovala projekt Ekosalaš.
Zámerom projektu je riešenie agroturizmu najmä prezentáciou salašníctva v tejto obci. Tento
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región je známy už z minulosti chovom oviec. Snahou je danú činnosť obnoviť, doplniť ju o
chov kôz a rozvinúť tak vidiecky turizmus v nádhernej prírodnej lokalite.
Tento projekt regionálneho rozvoja pre obec vypracovalo záujmové združenie Centrum
prvého kontaktu v Levoči. V prvej fáze projektu sa už zrealizovala výstavba ekosalaša a boli

zrekonštruované maštaľné priestory na ustajnenie koní. Tiež sa uskutočnila úprava
infraštruktúry nevyhnutnej na zabezpečenie turistických jázd bričkou a saňami, najmä
v zimnom období. Oddychový priestor, ktorý mal pôvodne slúžiť na účely ekoturistiky
spojenej s ukážkami tradičného ovčiarstva a salašníctva, dnes prevažne využívajú miestni
obyvatelia na tzv. „opekačky“.



Obecný úrad



Dlhé Stráže 13
054 01 Levoča
Telefón: 053/451 22 85



E-mail: obec@dlhestraze.sk



www.dlhestraze.sk
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BALDOVCE



Nadmorská výška: 440 m n. m.



Počet obyvateľov: 173



Rozloha: 220 ha



Prvá písomná zmienka: 1272

 Baldovská minerálka
V 40. rokoch 20. storočia bol Spišským biskupstvom vybudovaný prvý závod na
plnenie Baldovskej minerálky. Tá sa plnila už skôr, ešte za fungovania kúpeľov,
a konskými povozmi bola rozvážaná do okolia. V roku 1948 bol závod
znárodnený a stal sa štátnym podnikom. V rokoch 1974 až 1978 bol vybudovaný
nový závod, ktorého podoba s drobnými prestavbami zostala dodnes. Kapacita
novej plniarne už bola 12 000 fliaš za hodinu, kým pôvodná plnila 4500 fliaš za
hodinu. Koncom 80. rokov bola kapacita 35 miliónov fliaš ročne a začalo sa
plnením ochutenej minerálky s príchuťou grapefruit. V súčasnosti sa plnenie do
sklenených fliaš veľmi nevyužíva. Namiesto toho sa plní do PET fliaš, a to v 0,5-,
1,5- a 2- litrových baleniach v modernej plne automatickej linke. Plní sa prírodná
a ochutená minerálka v príchutiach pomaranč, citrón, grapefruit, pitahaya.
Obecný úrad
Baldovce 46
053 04 Spišské Podhradie
Tel.: 053/454 25 22
Fax: 053/454 23 07
Email.: obec.baldovce@spisnet.sk
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BIJACOVCE



Nadmorská výška: 520 m. n. m.



Počet obyvateľov: 892



Rozloha: 1659 ha



Prvá písomná zmienka: 1258

 Neskorobarokový kaštieľ z rokov 1780 – 1785. Bol postavený bezprostredne po
vypálení Spišského hradu.
 Historický park
V súčasnosti v upravenej záhrade kaštieľa sa našlo miesto aj na chov danielov.
Návštevníci obce môžu na požiadanie túto milú rodinku aj navštíviť.
 Kostol a románska rotunda
 Hrob posledného z rodu Csáki
Penzión ŽIVA
Novootvorený penzión Živa**, ktorý sa nachádza 3 km od Spišského hradu, ponúka
celoročné ubytovanie v 5 izbách a 1 apartmáne. Ubytovacia kapacita penziónu je momentálne
10 osôb, s možnosťou raňajok formou malého bufetu podávaných v kaviarni penziónu.
Ďalšie možnosti penziónu Živa: kaviareň s kapacitou 16 osôb a internetová kaviareň s 3
počítačmi.
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Obecný úrad
Bijacovce 7
053 06 Bijacovce
Tel.: 053/454 22 86
E-mail.: obecbijacovce@stonline.sk
Web: www.bijacovce.ocu.sk
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STUDENEC



Nadmorská výška: 460 m n. m.



Počet obyvateľov: 475



Rozloha: 830 ha



Prvá písomná zmienka: 1264

 Katolícky kostol sv. Jozefa, ktorý v r. 1739 vystavali jezuiti – vtedajší vlastníci obce –
pôvodne ako kaplnku, ktorá bola neskôr dobudovaná až do dnešnej podoby. Kostol je
jednoloďový s polygonálnym uzáverom a vstavanou vežou zakončenou ihlancom. V
jeho interiéri nájdeme niekoľko závesných obrazov z 2. polovice 18. stor.
Pseudobaroková kazateľnica je z konca 19. Storočia
 Drevená zvonica z 19. storočia, známa pod názvom Cingálka. Nachádza sa v strede
obce
 Z ďalších pamätihodností môžeme spomenúť kaplnku sv. Juraja a kaplnku sv. Anny,
prícestný kríž s korpusom, Bačov kríž či drevený cintorínsky kríž s korpusom.
Obec Studenec ako člen Miestnej akčnej skupiny MAS LEV, o. z. realizuje za jej pomoci
aj ďalšie projekty, ktoré poslúžia nielen samotným Studenčanom, ale i návštevníkom
a turistom.
Obecný úrad
Studenec 3
053 04 Spišské Podhradie
Tel: 053/454 12 13
Fax: 053/ 469 90 68
E-mail: obecstudenec@mail.t-com.sk
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2. DROBNÁ SAKRÁLNA ARCHITEKTÚRA MIKROREGIÓNU
A BLÍZKEHO OKOLIA

Obec DRAVCE
V Dravciach je zmapovaných 6 objektov drobnej sakrálnej architektúry. V intraviláne obce sa
nachádzajú 4 kríže a 1 kaplnka, v extraviláne obce sa zachoval 1 kríž.
Na každom cintoríne sa na dobre viditeľnom mieste týči drevený kríž ako memento smrti.
Cintorínsky kríž v Dravciach sa pôvodne nachádzal na starom cintoríne a po zriadení nového
bol naň prenesený. Nepodarilo sa zistiť, kto bol tvorcom pôvodného kríža. Keďže sa
postupom času rozpadol, bolo potrebné zabezpečiť nový. Nový cintorínsky kríž vykresal
z kmeňa smrekovca miestny majster pán J. Garčár a Umučenie stvárnil pán Š. Novotný
z Mníška nad Popradom. Bol to dar od kňaza Alojza Kalafuta, ktorý pôsobil ako miestny farár
vo farnosti Spišský Štvrtok. A tak v roku 1973 bol vysvätený nový kríž.
Kríž je umiestnený pri vstupe do cintorína a tvorí jeho ústredný bod. Ramená kríža sú
chránené plechovou striežkou, zdobenou z prednej strany „oblúčikovým dekórom“. Korpus
Krista je odliatok zo sivej liatiny, nohy sú pribité klincami v postoji vedľa seba. Nad ním sa
nachádza nápis INRI. V obci je zvykom, že sa pri kríži konajú pobožnosti za zomrelých na
sviatok Všetkých svätých.
Na cintoríne sa nachádza aj kaplnka, ktorá je rodinnou hrobkou. Dali ju postaviť manželia
Matej Bašista s manželkou Zuzanou rodenou Novisedlákvou. Okrem manželov Bašistovcov
sú v nej pochovaní aj Michal Bednár s manželkou Máriou, rodenou Bašistovou. Hrobka bola
postavená so súhlasom farského úradu, ktorý dal vtedajší predstavený ThDr. A. Chrappa.

Kaplnka je murovaná z kameňa. Skladá sa z dvoch častí. Z malej s oblúkovitou strechou, kde
je vo vnútri umiestnený oltár, a štvorhrannej časti, kde sa nachádzajú hrobky. Do kaplnky
preniká svetlo zdobenými vitrážnymi oknami. Strecha je plechová a na jej vrchole dominuje
železný kríž.
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Interiér kaplnky je ladený v žltej a nebeskej modrej farbe. V kaplnke sa nachádza jednoduchý
oltárik. Jeho hlavnou dominantou bola drevená plastika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá
však bola odcudzená. Dnes sa na oltári nachádza obraz Sedembolestnej Matky.
Manželia Bašistovci mali dcéru Máriu, ktorá s manželom Michalom Bednárom nemala deti.
Títo bezdetní manželia pomáhali mnohopočetným rodinám v dedine pri výchove detí. Brávali
si niektoré k sebe. Dnes sa o kaplnku stará rodina Dvorčákovcov a Vankovcov z vďaky za
preukázanú pomoc.
Na mieste zvanom Bicír, pri ceste z Draviec do Dlhých Stráží, stojí travertínový kríž. Od
Kostola sv. Alžbety je vzdialený cca 1500 m východne. Kríž dala postaviť tá istá rodina ako
kaplnku na cintoríne. O tejto skutočnosti svedčí text. Na čelnej strane kríža je vsadená
kamenná tabuľa, na ktorej je napísané: „Na česť a chválu Bohu, Bašista Matyas a Bašista
Zuzanna rod Novysedlák, vybudovali tento kríž, P. 1915.“ Kríž mal byť nielen prejavom
vďačnosti, ale mal aj obec ochraňovať, odvrátiť od nej všetky hrozby. Bol ukazovateľom
cesty a orientačným bodom.
Korpus Krista je odliatok zo sivej liatiny a nesie všetky znaky dramatického momentu
ukrižovania. Hlava Pána Ježiša je mierne naklonená ku pravému plecu. Ruky aj nohy sú
priklincované, nohy mierne prekrížené. Na hlavnom ramene je umiestnený nápis INRI. Kríž
je chránený kovovým oplotením, ktorý pozostáva z kópii zakončených špicatým hrotom.

Obec Dravce, časť BUKOVINKA
Z obdobia začiatkov pulzovania života v tejto obci pochádza kamenný kríž, ktorý je situovaný
na pomerne strmej medzi nad cestou. Ku krížu vedú do svahu urobené schodíky. Kríž dal
zhotoviť a daroval Bukovinke František Glott v roku 1923. Táto rodina pochádza pôvodne
z Poľska, kedysi tu žila, ale odsťahovala sa do Ľubice. Ako pamiatku tu zanechali tento
prícestný kríž. O kríž sa starajú obyvatelia Bukovinky, ale nakoľko je neustále vystavený
vplyvom počasia, pomaly zvetráva a potreboval by menšie úpravy. Na čelnej strane je vyrytý
text, ktorý však nie je celý čitateľný: „Na.....pamiatku František Glott v roku Pána 1923.“
Korpus Krista je jednoduchý odliatok zo sivej liatiny.
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Zaujímavý je aj cintorínsky kríž, ktorý tu stál už pred rokom 1924, keď sa uskutočnila jeho
prvá oprava. Ďalšie sa realizovali v roku 1941 a 2003. Podnikli ich občania Bukovinky, ktorí
sa oň aj starajú.
Kríž je vytesaný z kmeňa smrekovca červeného, ktorý sa vyskytuje v okolitých lesoch.
Korpus Krista je plechový, namaľovaný jemnými zemitými farbami, ruky a nohy
priklincované, nohy v prekríženom postoji. Ide o nový korpus, badať tu už znaky tragického
zápasu – moment ukrižovania. Že Kristus práve zomrel, vyjadruje hlava so svätožiarou
sklonená na hruď a zatvorené oči.
Ramená kríža sú chránené polkruhovou plechovou striežkou, doplnenou z prednej strany
„pílkovitým“ motívom.
V obci sa nachádzajú aj dva kríže, ktoré pripomínajú nešťastie priamo na mieste, kde k nemu
došlo. Prvý kríž stojí pri vstupe do dediny, na mieste zvanom Jamrichovec. Je pamätníkom na
smrť pána Bineka. Dala ho postaviť jeho manželka, ktorá sa oň aj stará. Drevený kríž
vyhotovil miestny stolár, pán Kuruc, a umučenie stvárnila pani Bineková. Kríž je natretý
nahnedo a ramená sú chránené plechovou striežkou. Striežka je z prednej strany en face
ukončená ozdobným motívom strapčekov. Vyhotovil ju syn nebohého. Umučenie je z plechu.
Ide o jednoduché vyobrazenie ukrižovaného Ježiša, bez dramatického náboja a bez
posmrtných znakov. Naopak Ježiš má mierny výraz „spiaceho človeka“. Hlava je naklonená
do pravej strany. Ruky aj nohy pribité klincami, nohy v postoji vedľa seba. Kríž je ohradený
kovovým oplotením, z viacerých tenkých „tyčiniek“ zakončených ostrým hrotom. Vidno, že o
kríž sa neustále stará žijúca manželka, pretože samotný kríž a jeho bezprostredné okolie je
pekne upravené a udržiavané.
Druhý kríž stojí pri ceste nad dolinou. Dala ho postaviť pani Glodžáková, ako spomienku na
tragickú smrť jej manžela Jána Glodžáka, ktorý sa na tomto mieste prevrátil s traktorom. Ide o
kríž z kameniny s liatinovým korpusom Krista. Na podstavci je pripevnená čierna mramorová
tabuľa s vyobrazením Ježiša s tŕňovou korunou, meno zosnulého a dátum úmrtia. O kríž sa
stará žijúca manželka, pani Glodžáková. Bezprostredné okolie kríže je upravené a ohradené
kovovým plotom s jemným dekórom.
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Obec DLHÉ STRÁŽE
Hneď pri vstupe do obce upúta „kaplička“, ktorá bola premiestnená z pôvodného miesta kvôli
výstavbe cestnej komunikácie. Stála na bývalom cintoríne, ktorý výstavbou zanikol. Božia
muka je od Kostola sv. Juraja vzdialená cca 600 m. Božia muka je postavená
z kameňa, namaľovaná nabielo a chráni ju drevená šindľová striežka, na ktorej vrchole je
umiestnený dvojramenný malý kríž. Má dve okná – niky. V spodnej časti je umiestnený obraz
– ikona Madony s dieťaťom – a vo vrchnej nike sa nachádza železný kríž s korpusom Krista
zo sivej liatiny. Nad ním je nápis INRI. Kríž má jemné ozdobné prvky – metličkový motív.
Ramená kríža sú ukončené jednoduchými kvetmi a z prekríženia ramien vychádzajú štyri
lúče. Medzi vrchným a spodným oknom sa nachádza tabuľka s textom: „EREC ANNO
Λ76Ω“, ktorá datuje rok postavenia.
Začiatok tretieho tisícročia sa niesol v duchu misií. Vo farnostiach sa konajú sväté misie,
ktoré sú zamerané na duchovnú obnovu veriacich a majú poukázať na potrebu života
s evanjeliom. Živým dôkazom tejto skutočnosti sú misijné kríže stojace v blízkosti kostolov.
V jubilejnom roku 2000 sa sväté misie konali vo farnosti Spišský Štvrtok, do ktorej patrí aj
obec Dlhé Stráže. Misijný kríž sa nachádza na kostolnom nádvorí v tesnej blízkosti vstupu do
kostola. Tieto misie sa konali po viac ako 50 rokoch. Celá obnova farnosti bola sprevádzaná
misijnými sv. omšami a cyklom prednášok na rôzne témy. Misie sú vždy zamerané na všetky
vekové kategórie a na formovanie farnosti ako celku. Trvali osem dní a vyvrcholili stavaním
misijného kríža. Veriaci z každej obce si zhotovili svoj misijný kríž, ktorý má neustále
pripomínať túto veľkú udalosť a ducha svätých misií. Misijný kríž v Dlhých Strážach je
vykresaný z dreva a vsadený do zeme. Na priečelí malého ramena čítame text: „MISIE – 1. 4.
2000“.
Osamelo stojaci kríž na mieste zvanom Hôrka je pamätníkom na misionára Martina
Kopaničáka. „Pavlicov“ kríž, ako ho ľudia nazývajú, dala postaviť rodina Kopaničákovcov
svojmu vo vojne padlému synovi. O tejto skutočnosti verne rozpráva aj text vyrytý na
žulovom podstavci: „Na večnú slávu Božiu postavili Michal Kopaničák a Mária rod. Repaská;
Na spomienku svojho drahého syna Martina Kopaničáka padlého v Borg - Bourgu pri
DЦNqUERqUU. Narodil sa v Lengvartoch 6. nov. 1913 a padol 4. mája 1945; Nech odpočíva
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v pokoji v ďalekej Francii“. Bližšie informácie o Martinovi Kopanočákovi sme získali od jeho
švagrinej pani K. Kopaničákovej. Tá spomína, že menovaný odišiel vo veku 12 rokov do
Francúzska k reholi školských bratov. Vyučil sa za rádiomechanika. Vstúpil do rehole, stal sa
misionárom a pôsobil v Egypte. Počas II. svetovej vojny bol povolaný a zahynul počas
bombového útoku na budovu, v ktorej opravoval rádioprijímače.
Na zhotovenie kríža bol použitý materiál kamenina – žula. Korpus Krista je vyhotovený
z liatiny a natretý nabielo. Hlava Umučeného je mierne naklonená k pravému ramenu, nohy
a ruky priklincované, nohy v postoji vedľa seba. Kríž je ohradený oplotením s jednoduchým
dekórom.
Na mieste zvanom „Na dluhej“ alebo „Do Kraľofca“, medzi stromoradím líp, stojí drevený
kríž. Od Kostola sv. Juraja je vzdialený cca 1500 m. Od informátora pána J. Tomečka,
najstaršieho občana Dlhých Stráží, sme sa dozvedeli, že kríž dal postaviť „lengvartský“
mlynár Ján Stanko na svojej roli. Mal ochraňovať jeho roľu pred škodcami, nečasom a inými
pohromami, aby bolo stále čo mlieť v mlyne. Pri tomto prícestnom kríži sa ľudia zastavovali
s úmyslom nielen pomodliť sa, ale aj odpočinúť si v tieni stromov, posilniť sa jedlom, nabrať
sily na ďalšiu cestu. Ak prechádzali okolo kríža na vozoch, tiež sa poďakovali za dobrú
a bezpečnú cestu.
Červený kríž je vsadený do zeme, vytesaný z kmeňa smrekovca červeného. Korpus Krista je
plechový. Hlava Pána Ježiša, so svätožiarou, je naklonená k pravému ramenu. Nohy aj ruky
sú priklincované a nohy v miernom pokrčení. Ide o novší korpus s posmrtnými znakmi
a trpiacim výrazom. V miestach, kde má Pán Ježiš pribité ruky, sa nachádzajú malé plechové
kvetiny. Tieto kvety symbolizujú klince, ktorými bol Ježiš pribitý na kríž. Tretia kvetina je
nad nápisom INRI, nad prekrížením oboch ramien. Ide o veľmi pekný ozdobný motív. Kvety
na rukách sú červené a nad nápisom je biely kvet. Ramená kríža sú chránené polkruhovou
plechovou striežkou, ktorá je z „en face“ ozdobená „zúbkovým“ dekórom.
Aj keď dnes mlyn zmenil svoj pôvodný význam a nepočuť už hukot mlynského kolesa, je
práve tento kríž vernou spomienkou na nedávne časy.
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3. PREHĽAD VYBRANÝCH PAMIATOK DROBNEJ SAKRÁLNEJ
ARCHITEKTÚRY

Dlhé Stráže

1. Misijný kríž
Miesto: Pri vstupe do Kostola sv. Juraja.
Popis: Kríž vykresaný z dreva, vsadený do zeme. Ramená kríža sú chránené polkruhovou
plechovou strieškou, ktorá je z prednej strany ozdobená „oblúčikovým“ dekórom.
Nápis: MISIE – 1. 4. 2000 na priečelí malého ramena.
Pozn.: Kríž zhotovili veriaci z Dlhých Stráží pri príležitosti sv. misií v jubilejnom roku, ktoré
sa konali v celej farnosti.

2. Kríž
Miesto: Umiestnený na prednej stene Kostola sv. Juraja.
Popis: Jednoduchý drevený kríž natretý hnedou farbou.
Pozn.: Pôvod kríža je nejasný. Existujú totiž dva varianty pôvodu. Niektorí starší obyvatelia
tvrdia, že vraj ide o starý misijný kríž, čo však nie je možné doložiť, pretože o tom neexistujú
žiadne konkrétne záznamy a na kríži chýba aj nápis, ktorý by o tejto udalosti informoval.
Druhou možnosťou je, že kríž bol prenesený. Kedysi vraj stál na mieste, kde dnes stojí

rodinný dom. Keďže majitelia upravovali pozemok a nevyhovovalo im situovania kríža,
preniesli ho na súčasné miesto.
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3. Kríž
Miesto: Na kostolnom dvore.
Popis: Stupňovitý podstavec je vyhotovený z kameňa a kríž zo železa. Korpus Krista je
odliatok z liatiny. Podstavec, kríž a korpus sú netreté hnedou farbou.
Pozn.: Z rozprávania informátora Š. Šariského sa dozvedáme, že kríž dala postaviť rodina
Bačovcov, a to ako spomienku na syna, ktorý padol v I. svetovej vojne. Kríž pôvodne stál na
ich roli, ale to sa zmenilo výstavbou kostola. Informátor spomína, že na kríži sa nachádzal aj
text, ktorý je dnes už zrejme zakrytý viacerými vrstvami farby.

4. Kríž
Miesto: Na miestnom cintoríne.
Popis: Ústredný drevený cintorínsky kríž natretý tmavohnedou farbou. Korpus Krista je
vyhotovený

zo

sivej

liatiny.

Ramená

kríža

sú

chránené

plechovou

strieškou

trojuholníkovitého tvaru s „oblúčikovým“ dekórom.
Pozn.: O výzdobu kríža sa starajú veriaci obce. Jeho bezprostredné okolie je upravené
okrasnými kríkmi, pred krížom je vytvorený priestor na sviece. Pôvodne je prenesený zo
starého cintorína, ktorý zanikol pri výstavbe cesty. Kríž bol vyhotovený miestnymi stolármi
M. Gibalom a M. Krištofčíkom.

5. „Šimkof“ kríž
Miesto: Situovaný v poli, neďaleko štátnej cesty vedúcej do Levoče. Od Kostola sv. Juraja
vzdialený 3500 m.
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Popis: Kríž vyrobený z kameniny stojí na betónovom podstavci. Korpus Krista je odliatok zo
sivej liatiny. Možno predpokladať, že kedysi na kríži bola pripevnená aj tabuľa, ale do
dnešných čias sa nezachovala. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: INRI nad krížením ramien.
Pozn.: Kedysi tadiaľto viedla stará poľná cesta, ktorá spájala Dlhé Stráže až s pútnickým
miestom Mariánskou horou. Miestne pomenovanie „Hušták“. Kríž dala postaviť rodina
Faltínovcov, ktorú bližšie charakterizuje pomenovanie „do Šimka“. Ona vlastnila túto ornú
pôdu. Dnes tieto pozemky patria pod kataster mesta Levoča. Z rozprávania informátora Š.
Šariského sme sa dozvedeli, že kríž je zrejme spomienka na zomrelého člena rodiny v
Amerike. O kríž sa dnes starajú K. Faltínová a K. Kopaničáková.

6. Kríž „Na verch hure“
Miesto: 3500 m východne od kostola. Situovaný pri starej ceste do Levoče.
Popis: Kamenný kríž na podstavci. Odliatok tela Pána Ježiša je zo sivej liatiny.
Zaujímavosťou je, že text vyrytý na kameni sa nachádza na opačnej strane ako korpus Krista.
Ten je nasmerovaný na známe pútnické miesto, Mariánsku horu. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: „Na pamiatku Michala Gibalu, † 14.aug. 1942, vo vojne padnutého syna, dala
postaviť matka Alzbeta Gibala rod. Spener, odpociva v ruskej zemi v sv. pokoji, pomodlite sa
zanho“ vyrytý na podstavci.
Pozn.: Kríž postavila rodina Gibalovcov na pamiatku svojho syna, ktorý zahynul v II.
svetovej vojne. Pred výstavbou novej štátnej cesty patrili tieto role obci Dlhé Stráže, dnes
patria katastru Levoče. Toto miesto je nazývané „Na verch hure“. V súčasnosti sa o kríž stará
H. Šariská.
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7. „Čarný“ kríž
Miesto: 2500 m juhovýchodne od miestneho kostola, pri štátnej ceste smerom z Levoče do
Dlhých Stráží.
Popis: Plechový kríž na kamennom podstavci. Kríž je natretý čiernou farbou. Korpus Krista
je odliatok zo sivej liatiny. Okolo kovové oplotenie.
Pozn.: Dal ho postaviť Matej Bendžala na okraji svojej role ako prejav vďaky za šťastný
návrat z Ameriky, kde dlhší čas pracoval v bani. Od informátora J. Bendžalu sme sa
dozvedeli, že pôvodne bol kríž vyrobený z čierneho mramoru a tým si získal aj pomenovanie
„ku čarnému krížu“. Asi pred desiatimi rokmi bol kríž odcudzený a na jeho mieste bol
rodinou postavený nový, oveľa jednoduchší plechový kríž. O kríž sa stará rodina
Bendžalovcov.

8. Kríž
Miesto: 1500 m juhovýchodne od miestneho kostola. Pri štátnej ceste z Levoče do Dlhých
Stráží, po pravej strane. Stojí na mieste zvanom „Na dluhej“ alebo „Do Kraľofca“, medzi
stromoradím líp.
Popis: Drevený kríž natretý červenou farbou. Korpus Krista je plechový. V miestach, kde má
Pán Ježiš pribité ruky, sa nachádzajú malé plechové ružice a tretia je nad krížením ramien.
Ramená kríža sú chránené polkruhovou plechovou strieškou s ozdobným dekórom.
Nápis: INRI na plechovom zvitku.
Pozn.: Od informátora J. Tomečka, najstaršieho občana Dlhých Stráží, sa dozvedáme, že kríž
dal postaviť „lengvartský“ mlynár Ján Stanko na svojej roli. Mal chrániť túto roľu pred
škodcami, nečasom a inými pohromami, aby bolo stále čo mlieť v mlyne. Dnes sa o kríž stará
Š. Tomečko.
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9. „Petrof“ kríž
Miesto: 500 m juhovýchodne od kostola, na miernom vyvýšení pri vstupe do obce.
Popis: Kamenný kríž namaľovaný nabielo a stojí na kaskádovitom kamennom podstavci.
Korpus Krista je odliatok zo sivej liatiny. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: „Na česť a chválu Božiu postavil Zavadský r. 1916“ na mramorovej tabuľke vsadenej
do podstavca.
Pozn.: Kríž dala postaviť rodina Zavadských a dnes sa oň stará rodina Gibalovcov.

10. „Mišekof“ kríž
Miesto: 500 m od kostola. Stojí pri starej poľnej ceste do Vlkoviec.
Popis: Kamenný kríž s odlievaným korpusom Krista. Na podstavci je umiestnená tabuľka s
textom. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: INRI nad krížením ramien. „Katarina Tomecko R. 1926“ vyrytý na tabuľke.

Pozn.: Kríž dala postaviť rodina Tomečkovcov, ktorú bližšie označuje pomenovanie
„Mišeková“. Od informátora J. Tomečka, ktorý je priamym príbuzným, sa dozvedáme, že kríž
stojí na ich pozemku a dali ho postaviť jeho starí rodičia z vďačnosti a verejnej úcty k
svätému krížu.

11. „Pavlicov“ kríž
Miesto: 700 m južne od kostola. Miestne pomenovanie „Nad Taratutom“.
Popis: Kamenný kríž s odlievaným korpusom Krista. Na podstavci je umiestnená tabuľa s
textom. Okolo kovové oplotenie.
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Nápis: „Na večnú slávu Božiu postavili Michal Kopaničák a Mária rod. Repaská; Na
spomienku svojho drahého syna Martina Kopaničáka padlého v Borg-Bourgu pri
DЦNqUERqUU. Narodil sa v Lengvartoch 6. nov. 1913 a padol 4. mája 1945; Nech odpočíva
v pokoji v ďalekej Francii“ vyrytý na tabuli.
Pozn.: Kríž postavila rodina Kopaničákovcov, ktorá je nazývaná aj „do Pavlica“. Ide o
spomienkový pamätník ich padlému synovi. Bližšie informácie o Martinovi Kopaničákovi
sme získali od jeho švagrinej pani K. Kopaničákovej. Tá nám povedala, že menovaný odišiel
vo veku 12 rokov do Francúzska k reholi školských bratov. Vyučil sa za rádiomechanika.
Potom vstúpil do rehole a stal sa misionárom, ako misionár pôsobil aj v Egypte. Počas II.
svetovej vojny bol povolaný a zahynul pri bombovom útoku na budovu. O kríž sa stará rodina
zomrelého.

12. Božia muka
Miesto: Na miernom kopci, 600 m juhovýchodne od kostola.
Popis: Kamenná kaplnka omietnutá nabielo. Chránená drevenou šindľovou strieškou, na
ktorej vrchole je umiestnený dvojramenný malý kríž. Má dve niky. V spodnej časti je
umiestnený obraz – ikona Madony s dieťaťom – a vo vrchnom okne sa nachádza železný kríž
s korpusom Krista zo sivej liatiny.
Nápis: „EREC ANNO Λ76“ medzi nikami.
Pozn.: Božia muka kedysi stála na mieste bývalého cintorína, ktorý zanikol v dôsledku
výstavby novej cesty.
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Dravce a Bukovinka
1. Misijný kríž
Miesto: Na nádvorí Kostola sv. Alžbety.
Popis: Drevený kríž natretý ochranným lakom a vsadený do zeme.
Nápis: SV. MISIE 2000 na vodorovnom ramene.
Pozn.: Kríž vyhotovil miestny stolár pán Chrašč pri príležitosti sv. misií, ktoré sa konali v
celej farnosti po 50 rokoch. O kríž sa starajú veriaci obce, ktorí sú poverení upratovaním
kostola. Kríž sa počas celého liturgického roka zdobí pri rôznych slávnostiach. Pri kríži sa
veriaci schádzajú najmä na Bielu sobotu, vo veľkonočnom čase, keď sa pred ním z horiaceho
ohňa zapáli veľkonočná svieca paškál a začína sa sláviť vigília slávnosti zmŕtvychvstania
Spasiteľa.
2. Kríž
Miesto: Na miestnom cintoríne.
Popis: Ústredný drevený cintorínsky kríž s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou.
Nápis: INRI na odlievanom zvitku.
Pozn.: Kríž sa pôvodne nachádzal na starom cintoríne a po zriadení nového bol naň
prenesený. Vyhotovil ho miestny majster pán Garčár a korpus Krista zabezpečil pán Novotný
z Mníška nad Popradom ako dar od kňaza Alojza Kalafuta, ktorý pôsobil ako miestny farár vo
farnosti Spišský Štvrtok. Nový kríž bol vysvätený v roku 1973.
3. Kríž
Miesto: Oproti cintorínu na miernom vyvýšení.
Popis: Kamenný kríž na podstavci. Korpus Krista – odliatok zo sivej liatiny. Okolo kovové
oplotenie.
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Nápis: „Martin Kožík, narodený 1. 8. 1918, zomrel 4. 4. 1945“ vyrytý na podstavci.

Pozn.: O kríž sa stará a dala ho postaviť rodina Kožíkovcov svojmu synovi, ktorý padol na
konci II. svetovej vojny.

4. Kríž
Miesto: V záhrade rodinného domu č. 54.
Popis: Drevený kríž s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža chránené poloblúkovou
plechovou strieškou.
Pozn.: Dala ho postaviť rodina Šofráncovcov na svojom pozemku, ktorý dostala do daru od
rodiny Bednárovcov. Ide o prejav vďaky za preukázanú veľkorysosť.

5. Kríž
Miesto: 1500 m východne od miestneho kostola, na mieste nazývanom Bicír.
Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci. Korpus Krista – odliatok zo sivej liatiny. Okolo
kovové oplotenie.
Nápis: „Na česť a chválu Bohu, Bašista Matyas a Bašista Zuzanna rod Novysedlák,
vybudovali tento kríž, P. 1915“ vyrytý na mramorovej tabuli. INRI na odlievanom zvitku.

6. Kaplnka
Miesto: V starej časti miestneho cintorína.
Popis: Murovaná kaplnka s plechovou strechou. Skladá sa z dvoch častí – v menšej, s
oblúkovitou strechou, je vnútri umiestnený oltár, druhá časť kaplnky má obdĺžnikový
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pôdorys, nachádzajú sa tu hrobky. V kaplnke je umiestnený jednoduchý oltárik. Jeho hlavnou
dominantou bola drevená plastika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá však bola odcudzená.
Dnes sa na oltári nachádza obraz Sedembolestnej.

Nápis: „IN HONOREMB MARIAE V DOLOROSAE EXTRUI CUSA VITA MATHIAS
BAŠISTA“.
Pozn.: Dali ju postaviť manželia Bašistovci. Hrobka bola postavená so súhlasom farského
úradu, ktorý dal vtedajší predstavený ThDr. A. Chrappa. Okrem spomínaných manželov
Bašistovcov sú v hrobke pochovaní aj manželia Michal Bednár a Mária Bednárová, rod.
Bašistová. Títo manželia boli bezdetní. Vynikali hlbokým sociálnym cítením a pomáhali
mnohopočetným rodinám v dedine pri výchove detí. Brávali si niektoré k sebe. Dnes sa o
kaplnku stará rodina Dvorčákovcov a Vankovcov z vďaky za preukázanú pomoc.

Bukovinka
1. Misijný kríž
Miesto: Na nádvorí Kostola Panny Márie Kráľovnej.
Popis: Drevený kríž, ktorý je vyhotovený z červeného smreka. Natretý hnedou farbou.
Nápis: SV. MISIE vyrytý na vodorovnom ramene, 8. 4. 2000 na zvislom ramene.

2. Kríž
Miesto: Na miestnom cintoríne.
Popis: Drevený kríž natretý hnedou farbou s plechovým korpusom Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou.
Nápis: INRI na plechovom zvitku; 1924, 1941 a 2003 – roky obnovy kríža.
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3. Kríž
Miesto: Na pomerne strmej medzi nad cestou, približne v strede obce.

Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci. Korpus Krista – odliatok zo sivej liatiny.
Nápis: „Na... pamiatku František Glott v roku Pána 1923“ vyrytý na podstavci.
Pozn.: Kríž dal zhotoviť a Bukovinke daroval František Glott v roku 1923. Táto rodina
pochádza pôvodne z Poľska, kedysi tu žila, ale odsťahovala sa do Ľubice. Dnes sa o kríž stará
pani Suchá.

4. Kríž
Miesto: Pri ceste, neďaleko miestneho kostola.
Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci s odlievaným korpusom Krista. Na podstavci je
pripevnená čierna mramorová tabuľa s vyobrazením Ježiša s tŕňovou korunou, meno
zosnulého a dátum úmrtia. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: Ján Glodžák † 5. 6. 1971 na čiernej mramorovej tabuli.
Pozn.: O kríž sa stará a dala ho postaviť pani Glodžáková ako spomienku na tragickú smrť
svojho manžela Jána Glodžáka, ktorý na tomto mieste tragicky zahynul.

5. Kríž
Miesto: Pri vstupe do obce.
Popis: Drevený kríž natretý hnedou farbou s plechovým korpusom Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou, ktorá je z prednej strany en face ukončená
motívom strapčekov. Okolo kovové oplotenie.
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Pozn.: Kríž je pamätník na smrť pána Bineka. Dala ho postaviť jeho manželka a ona sa oň aj
stará. Kríž vyhotovil miestny stolár pán Kuruc.

Spišský Štvrtok a Mečedelovce

1. Kríž
Miesto: Pred farskou budovou, pri vstupe do Kostola sv. Ladislava.
Popis: Drevený kríž s detailne vypracovanou drevenou plastikou Ježiša Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou.
Nápis: INRI na kovovom zvitku.
Pozn.: Je situovaný v mieste vstupu na niekdajší prikostolný cintorín, ktorý bol zničený pri
výstavbe kláštora a neskôr fary. Podľa informátorky pani M. Bajtošovej dali tento kríž
postaviť bezdetní manželia, ktorí aj takýmto spôsobom prosili Boha, aby im požehnal deti.
Spomínanú rodinu bližšie označuje pomenovanie „do Šusterky“. Drevený kríž s plastikou
Ukrižovaného pochádza z dielne rezbára Furmana zo Spišskej Novej Vsi.

2. Misijný kríž
Miesto: Na nádvorí kostola.
Popis: Jednoduchý drevený kríž natretý tmavohnedou farbou.
Nápis: SV. MISIE 1947 vyrytý na vodorovnom ramene.

3. Misijný kríž
Miesto: Na nádvorí kostola.
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Popis: Jednoduchý drevený kríž natretý tmavohnedou farbou.
Nápis: SVÄTÉ MISIE 2000 vyrytý na vodorovnom ramene.

4. Kríž „na Driži“
Miesto: Nad križovatkou ciest smerujúcich z Popradu, Levoče a Spišskej Novej Vsi.
Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci. Korpus Krista – odliatok zo sivej liatiny. Okolo
kovové oplotenie.
Nápis: INRI vyrytý nad krížením ramien.
Pozn.: Kríž je spomienkou na ťažké časy morových epidémií v rokoch 1711 a 1831. Kedysi
na tomto mieste existoval cintorín. Kríž sa spomína aj v kanonických vizitáciách z roku 1832
biskupa Jozefa Bélika ako „svetlý verejný kríž“.

5. Kríž
Miesto: V starej časti miestneho cintorína, pred kaplnkou rodiny Bajtošovcov.
Popis: Drevený kríž s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža chránené poloblúkovou
plechovou strieškou s ozdobným dekórom.
Nápis: INRI na kovovej tabuľke.
Pozn.: Kríž pochádza z dielne miestneho majstra stolára M. Greša, ktorý bol v obci
prezývaný „Zimmerman“. Počas krížových dní, v posledný tretí deň sa išlo na cintorín, pri
kríži sa ľudia modlili za dušičky. Stará sa oň rodina Javorských a Gutovcov.

6. Kríž
Miesto: V novej časti miestneho cintorína.
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Popis: Drevený kríž s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža chránené poloblúkovou
plechovou strieškou s ozdobným dekórom.
Nápis: INRI na kovovej tabuľke.
Pozn.: Zmienka o cintorínskom kríži je aj v kanonických vizitáciách z roku 1832, kde sa
spomína, že prvý cintorínsky kríž postavil Ján Kalna.

7. „Kramarkin“ kríž
Miesto: Na konci dediny, pri ceste do Smižian.
Popis: Drevený kríž natretý hnedou farbou, so sadrovým odliatkom korpusu. Ramená
chránené poloblúkovou plechovou strieškou.
Pozn.: Kríž dala postaviť rodina Skokanovcov, ktorú bližšie označujú pomenovaním „do
Kramárky“. Kríž bol vyhotovený na pamiatku tragickej smrti ich syna, ktorý sa neďaleko
utopil. O kríž sa donedávna starala rodina Skokanovcov, ale po úmrtí pôvodných majiteľov
prebrala starostlivosť rodina Toporcérovcov.

8. Kríž
Miesto: 500 m juhovýchodne od kostola, za obcou.
Popis: Kamenný (travertínový) kríž vztýčený na podstavci. Korpus Krista odliatok zo sivej
liatiny.
Nápis: Text na podstavci nečitateľný. 1909 na podstavci.

9. Kríž
Miesto: 2000 m juhovýchodne od kostola, pri hlavnej ceste do Spišskej Novej Vsi.
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Popis: Drevený kríž s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža chránené poloblúkovou
plechovou strieškou.
Nápis: INRI na kovovej tabuľke. 1985 vyrytý na zvislom ramene.
Pozn.: Ide o hraničný kríž, ktorý rozdeľoval chotáre. Vypína sa na okraji poľa, na mieste
zvanom „Do Kremni“.

10. Kríž „nad Kremňu“
Miesto: 2050 m východne od kostola, pri hlavnej ceste do Spišskej Novej Vsi.
Popis: Mramorový kríž vztýčený na podstavci. Na samotnom kríži sa nachádzajú dve
plastiky. V strede ramien je plastika tváre Pána Ježiša. Pod ňou je umiestnená plastika tváre
Panny Márie. Okolo kovové oplotenie.
Nápis: „Pane Ježišu Kriste, prijmi odo mňa tento dar. Na česť a chválu Božiu. Tento kríž
dal postaviť Jozef David v roku 1937“ vyrytý na podstavci.

11. Kríž
Miesto: 3000 m juhovýchodne od kostola, pri hlavnej ceste do Spišskej Novej Vsi.
Popis: Drevený kríž natretý hnedou farbou s odlievaným korpusom Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou s ozdobným dekórom.
Pozn.: Prícestný kríž, na okraji poľa zvanom „Vyšné Garlahovské“. Kríž dal postaviť bohatý
gazda z Arnutoviec, Jozef Medery, na svojom pozemku. Mal ochraňovať jeho pole a zároveň
aj putujúcich po ceste, ktorá viedla popri jeho roli.
12. Kríž
Miesto: 3500 m juhovýchodne od kostola, pri ceste vedúcej do obce Spišské Tomášovce.
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Popis: Drevený kríž natretý hnedou farbou s plechovým korpusom Krista. Ramená kríža
chránené poloblúkovou plechovou strieškou.
Pozn.: Dal ho opäť postaviť bohatý gazda Medery z Arnutoviec na svojom poli. Išlo však o
chotárny kríž, ktorý rozdeľoval polia gazdov z Arnutoviec.

13. Kríž
Miesto: 2500 m východne od kostola, neďaleko osady Mečedeľovce.
Popis: Mramorový kríž na podstavci. Korpus Krista odliatok zo sivej liatiny.
Nápis: „Na chválu Božskú dali postaviť Michal Roxer a zať Ján Medery, 1932 “ vyrytý na
podstavci.
14. Kríž
Miesto: 750 m na západ od kostola, pri vstupe do Spišského Štvrtka od Hrabušíc.
Popis: Kríž aj strieška, ktorá chráni jeho ramená, sú drevené. Korpus Krista vyhotovený z
plechu.
Pozn.: Ide o prícestný kríž na mieste zvanom „Kľáštorné role“. Ide tiež o hraničný kríž
medzi kláštornými a cirkevnými poľami.

15. Kríž
Miesto: 400 m severozápadne od kostola, na rozsiahlom poli.
Popis: Drevený kríž natretý svetlohnedou farbou. Korpus Krista odliatok zo sivej liatiny.
Ramená kríža chránené poloblúkovou plechovou strieškou.

Nápis: INRI na plechovom zvitku.
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Pozn.: Kríž rozdeľuje kláštorné a gazdovské role už od roku 1880. V obci pôsobili minoriti
približne od roku 1544. V minulosti, ale ja v súčasnej dobe vlastnia niektoré
pozemky v okolí obce. Posledná oprava kríža bola vykonaná v roku 2007. Realizovala ju
rodina Mirgovcov. Ku krížu chodievali aj procesie, ktoré modlitbami vyprosovali dobrú úrodu
a dážď.

16. Kríž
Miesto: 1000 m severne od kostola, v chotári obce zvanom Smykanec.
Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci. Korpus Krista – odliatok zo sivej liatiny.
Nápis: INRI nad krížením ramien.
Pozn.: V minulosti tu ležala osada Strelce. Najdlhšie sa po nej udržal prícestný hostinec,
zvaný vozáreň, ktorý stál na okraji osady. Tu nocovali obchodníci a kupci so svojím tovarom
pred vstupom do Levoče. Išlo o starú cestu zo Spišskej Novej Vsi až do Starej Ľubovne.
Ruiny tejto stavby existovali ešte začiatkom 40. rokov nášho storočia na mieste nazývanom
„Pri Smykancu.“ Novšie výskumy Františka Javorského dokázali, že išlo o zaniknutý
stredoveký majer alebo hostinec, ktorý tu stál ešte v roku 1911. Dnes sa na tomto mieste
zachoval iba kríž v blízkosti novostavanej diaľnice.

17. Kríž „Kalný“
Miesto: 2500 m severne od kostola, na mieste nazývanom „Pod Uboču“.
Popis: Drevený kríž natretý červenou farbou. Korpus Krista odliatok zo sivej liatiny. Ramená
kríža chránené poloblúkovou plechovou strieškou s ozdobným dekórom. Okolo drevené
oplotenie.
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Nápis: 28. IV. 1958 vyrytý v dolnej časti zvislého ramena.
Pozn.: Dala ho postaviť rodina Kalných ako spomienku na tragickú smrť ich mladého syna. O
kríž sa donedávna starali rodičia nebohého syna. Po ich smrti starostlivosť prešla na ďalších
členov rodiny.

18. Kríž
Miesto: 1500 m južne od kostola, na hranici pozemkov Spišského Štvrtka a Letanoviec.
Popis: Kamenný kríž vztýčený na podstavci.
Nápis: „Sláva buď Vám, na česť a chválu Božiu a na pamiatku svojim zomrelým synom
Jánovi Dávidovi * 1892 †1915 na bojišti za Boha a za vlasť naroda a Štefanovi *1884 †1908
zomretenu v Amerike; Nech im bude zem lahka a ich rodinu nech Boh poteši; Spočivajte v
pokoji; Dala postaviť Klementina Davidiva dňa 24. –ho Juna 1922“ vyrytý na podstavci.

19. Božia muka
Miesto: Pri kostolnom murive v záhrade bývalého minoritského kláštora, dnes domu
sociálnych služieb.
Popis: Murovaná štvorhranná božia muka, omietnutá naružovo. Sedlová strieška pokrytá
škridlou. V nike je umiestnená socha sv. Františka Assiského.
Nápis: „Kapolna Szt. Ferenzc tiszteletere 1899“ „Unum „Pater Noster“ pro ALFONZO
CMITTER“ vyrytý v hornej časti, pod strieškou.
Pozn.: Kanonická vizitácia biskupa Jozefa Bélika z roku 1832 uvádza, že pri cintorínskom
múre, v blízkosti kostola, dal konvent (už vtedy tu pôsobili minoriti) postaviť kaplnku Jána
Nepomuckého. V 18. storočí bol kult tohto svätca veľmi zbožne uctievaný. Možno teda
predpokladať, že kaplnka na tomto mieste stála už pred rokom 1832 a bola zasvätená
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spomínanému svätcovi. Z niektorých častí kaplnky vidieť, že bola prestavaná a obnovovaná a
že postupom času zmenila aj patrocínium.

20. Kaplnka
Miesto: Na miestnom cintoríne.
Popis: Murovaná kaplnka omietnutá nasivo. Strecha v tvare štvorbokého ihlana, pokrytá
eternitom. Na jej vrchole železný krížik. Do kaplnky sa vchádza drevenými dvermi. Z vnútra
zrekonštruovaná a vymaľovaná nabielo. V interiéri umiestnený oltárny stôl.
Nápis: „Tu spočívajú Ján Bajtoš Krajčír a manželka Antonia Sagula zomreli v roku 1931“ na
mramorovej tabuli umiestnenej na čelnej strane.
Pozn.: Ide o rodinnú hrobku, ktorú dali postaviť manželia Bajtošovci. Pred výstavbou domu
smútku na cintorín sa v kaplnke konali aj pohrebné a zádušné omše. Taktiež informátorka
pani M. Gutová spomína na procesie, ktoré sa konali na krížové dni, pri tejto kaplnke sa
modlilo za duše v očistci.

21. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie
Miesto: 800 m severne od kostola, na mieste zvanom „Pod Šibeničnú huru“.
Popis: Murovaná kaplnka vymaľovaná žltou farbou. Dvojspádová strecha pokrytá šindľom.
Vstup do kaplnky tvoria drevené dvere. Interiér kaplnky je prázdny. Kedysi sa tu nachádzala
olejomaľba Sedembolestnej P. M.
Pozn.: Kaplnku dal postaviť zemepán Ján Muranský na svojom poli. Pre majetkové ťažkosti
sa rodina Muránskych prestala o kaplnku starať. Neskôr starostlivosť nad ňou prevzala rodina
Toporcérovcov. Jeden z jej členov dal po návrate z Ameriky kaplnku aj opraviť. Ku kaplnke
sa konali aj procesie. Modlilo sa tu za úrodu.
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22. Kaplnka
Miesto: Pri štátnej ceste z Popradu do Levoče, v chotári obce na mieste zvanom „Grofské
Role“ a tiež „Na Šibene“.
Popis: Murovaná omietnutá stavba obdĺžnikového pôdorysu. Sedlová strecha pokrytá pálenou
škridlou. Na čelnej strane vstup chránený dvojkrídlovými drevenými dvermi so sklenými
tabuľami a železnými dvermi s kovanou výplňou. Na špici strechy je umiestnený železný
ozdobný kríž. V interiéri oltárny stôl, na ktorom sa nachádza drevený kríž.
Pozn.: Kaplnka stojí aj pri poľnej ceste, ktorá spájala Spišský Štvrtok s Dravcami. Touto
cestou chodievali pútnici na Mariánsku horu a kaplnka bola ich zastávkou na dlhej ceste.
Kanonické vizitácie biskupa Jozefa Bélika z roku 1832 hovoria o kaplnke pri Kráľovskej ceste
do Levoče. Vizitácie spomínajú, že nie je známe, kto konkrétne kaplnku postavil, uvádzajú,
že bola postavená dobrodincami. Ku kaplnke sa viaže aj legenda o pozlátených sochách s
diamantovými očami, ktoré sú vraj ukryté v blízkosti kaplnky alebo priamo pod ňou. Ide o
sochy apoštolov, ktoré mali byť umiestnené vo vonkajších výklenkoch Zápoľského kaplnky.
Dedinčania ich vraj ukryli pred Turkami na druhý kopec viditeľný z okna sakristie kostola.
Táto skutočnosť dodnes nie je potvrdená ani vyvrátená. Informátorka pani M. Bajtošová
spomína i na procesie, ktoré sa ku kaplnke konali počas krížových dní pred sviatkom
Nanebovstúpenia Pána, trvali tri dni. Pri tejto kaplnke sa modlilo za pokoj.

Mečedelovce
1. Božia muka
Miesto: V poli, na mieste zvanom „Nad Kremňou“.
Popis: Kamenná božia muka omietnutá nabielo, s plechovou strieškou. V štvorhrannej nike sa
nachádzala socha sv. Jána Nepomuckého.
Pozn.: Božia muka stojí pri starej poľnej ceste, ktorá viedla zo Spišského Štvrtka až do
Iliašoviec. Chodievalo sa tadiaľto peši na odpustové slávnosti.
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4. NAJBLIŽŠIE ATRAKTÍVNE OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU
Levočské vrchy
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 na zimnú i letnú turistiku.
Pieniny
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 očarujúcich prírodných scenérií môže dať uniesť
i legendou o mníchovi Cypriánovi, slávnom bylinkárovi a človeku zostrojujúcom lietajúce
stroje.
Vysoké Tatry
Sú najvyšším pohorím na Slovensku i v Poľsku a zároveň jediným horstvom v týchto štátoch
s alpským charakterom.

Národný park, biosférická rezervácia UNESCO. Vyhľadávané

horstvo s prekrásnymi štítmi, dolinami, vzácnou flórou a faunou, zaujímavosťami, atrakciami
a službami pre turistov.

Slovenský raj
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.
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Spišská Magura
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.
Levoča
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
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.
Kežmarok
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 bol strediskom obchodu a remesiel.
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V 15. – 19. storočí tu pracovalo 40 remeselníckych spoločenstiev – cechov. Z tejto tradície
vzišlo aj tradičné podujatie európskeho významu – festival Európske ľudové remeslo, ktorý sa
koná každoročne v júli.

Poprad
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.

Stará Ľubovňa
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 a udržiavaným anglickým parkom. Tie spolu
s Kostolom sv. Anny a zvonicou tvoria národnú kultúrnu pamiatku.
Spišská Nová Ves
Vstupné mesto do Slovenského raja, osídľované už od čias Veľkej Moravy. Moderné, no stále
si zachováva 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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Zakopane
Jedno z najvýznamnejších centier cestovného ruchu v Poľsku, najvýznamnejšie stredisko
turistiky, horolezectva a lyžovania. Pútavé svojím urbanizmom a architektúrou, ktorá evokuje
tradičný ľudový štýl napriek tomu, že bola vytvorená a etablovaná architektom Stanislawom
Witkiewiczom (1851 – 1915). Zaujímavými miestami pre návštevníkov sú Sanktuárium
Matky Božej Fatimskej, Múzeum Wladyslawa Hasiora, Múzeum zakopanského slohu,
Tatranské múzeum a i.

Szczawnica
Známe poľské letovisko s dvestoročnou tradíciou kúpeľníctva. V mestečku je okrem iného aj
zaujímavé múzeum terapeutiky.

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

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

Dá sa povedať, že každá obec medzi Spišským Hrhovom a Poroninom ako strediskovými
obcami mikroregiónov, disponuje čímsi zaujímavým a jedinečným. Či už Spišský Štvrtok
(kláštor, Kostol sv. Ladislava a unikátna Kaplnka Zápoľských), rázovitá obec Ždiar s peknou
architektúrou, možnosťami letnej turistiky i lyžovania a službami pre turistov, Litmanová so
známym pútnickým miestom na hore Zvir, Vrbov s vyhľadávaným Thermal parkom, Vyšné
Ružbachy s najväčším travertínovým jazierkom na Slovensku, alebo ktorákoľvek iná obec.
Táto krajina bola obdarená nevýslovnými darmi. Preto je príjemné túlať sa po nej a objavovať
jej živú krásu.
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5. NÁVRH PROGRAMU VYPRACOVANÉHO PRE TURISTOV
A NÁVŠTEVNÍKOV SPIŠSKÉHO HRHOVA A MIKROREGIÓNU
SPIŠSKÁ OBČINA
Optimálnym programom pre rodinu, ktorá sa rozhodne stráviť rekreáciu v Spišskom Hrhove
je podľa našich skúseností minimálne 3 dňový program, ktorý vrelo odporúčame rozšíriť aj
o návštevu partnerskej obce Poronin v Poľských Tatrách, v trvaní ďalších, minimálne 2 dni.
Ponúkame Vám teda 5 dňový program plný zážitkov a poznania, ale aj oddychu, relaxu,
dobrej kuchyne a zábavy.
1 deň strávený v obci, jej blízkom okolí, venovaný pešej turistike, cykloturistike,
remeslám a poznávaniu historických pamiatok
1 deň venované blízkym pozoruhodnostiam Spiša do 20km (Levoča, Spišská Nová Ves,
Spišský Hrad, Spišské Podhradie, Spišská Kapitula, Žehra, Markušovce)
1 deň strávený v obci venovaný relaxácii, v letnom období na kúpalisku, v zimnom
období v lyžiarskych strediskách, s využívaním wellness a ostatných relaxačných
zariadení.
V rámci spoločného programu s partnerskou obcou odporúčame pobyt v Spišskom Hrhove
rozšíriť aj o minimálne dvojdňový pobyt v obci Poronin (90km).
1 deň venovaný horskej pešej turistike v Tatrách, alebo lyžovaniu v zimnom období
1 deň venovaný relaxácii v jednom z množstva rekreačných zariadení ponúkajúcich
okrem pekného ubytovania a výbornej stravy aj bazény, sauny, wellness a iné.
V ponuke uvádzame program z minimálnou časovou dotáciou, ktorý je možné upravovať
a predlžovať presne podľa požiadaviek a očakávaní návštevníkov. Pre Vašu lepšiu predstavu
uvádzame niekoľko možných alternatív:
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Pre deň strávený v obci, jej blízkom okolí, venovaný pešej turistike, cykloturistike,
remeslám a poznávaniu historických pamiatok odporúčame:
1. Hrhovská špacírka
Centrum obce - Kamenný most – Kostol sv. Šimona a Júdu – Neobarokový kaštieľ a kaplnka
– park – sad
Hrhovská špacírka je vnútorným okruhom obce, na ktorej má návštevník možnosť vidieť od
historických, technických a prírodných pozoruhodností obce až po súčasný život, modernú,
no vkusnú infraštruktúru, zeleň, lavičky, drevené i kovové umelecké plastiky a sochy,
fragmenty pôvodnej architektúry a podobne. Nenáročná prechádzka trvá od 1,5 hodiny až po
celodenný pobyt v obci, v okolí pamiatok a v príjemnom prostredí parku. Práve ten spolu
s detskými ihriskami ponúka optimálnu možnosť pre tvorbu programu pre deti. Vychádzku je
možno rozšíriť o návštevu blízkeho okolia, napr. obory pre danieliu zver (cca 1km od centra
obce) alebo športový areál.
2. Odorická špacírka
Centrum obce - Medvedí vrch – Odorica – Levoča
Nenáročná Odorická špacírka vedie ponad obec s krásnymi výhľadmi na Spišský Hrhov,
Spišský Hrad, Spišskú Kapitulu, Mariánsku Horu a Levočské Vrchy. Prechádzajúc popod
Medvedí vrch môžeme navštíviť malebné miesto – osadu Odorica, kde dnes nájdeme rodinnú
ekofarmu nazývanú tiež „bylinkové kráľovstvo“. Pestuje sa tu viac než 30 druhov liečivých
rastlín. Okolie osady ponúka nádherné výhľady na Levoču, Vysoké Tatry či Levočské vrchy.
V blízkosti Odorice je lokalita Kačelák charakteristická zachovalým a pekným prírodným
prostredím lúk a pekných lesných porastov.
Z Odorice môžeme zísť cez vrch Šibeník do Levoče, odkiaľ sa späť do Spišského Hrhova
môžeme vrátiť pešo po špacírke Stará levočská alebo autobusovým spojom. Nenáročná túra
na Odoricu trvá 1 hod. Pre užitie si scenérií a zaujímavostí odporúčame plánovať s deťmi na
cca 4 hod. Pre náročnejších je možný variant Odorica – Kačelák – Danišovce – Spišská Nová
Ves, ktorý odporúčame skôr zdatnejším cykloturistom.
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3. Stará Hrhovská špacírka
Centrum obce – Hradisko – Dallas – Levoča
Príjemná a nenáročná 4 km dlhá prechádzka po historickej „jantárovej ceste“ zo Spišského
Hrhova do Levoče popri archeologických lokalitách Pod Svatym Dzurom (ranno kresťanský
kláštor) a Hradisko (stredoveké opevnenie), ponad rodinnú farmu známu ako Dallas až do
kráľovského mesta Levoča.
Pre náročnejších turistov možnosť spojenia špacírky č. 2 a 3 ako celodenný výlet spojený
s prehliadkou mesta Levoča.
4. Doľanská špacírka
Centrum obce – koniec obce smerom na Prešov – Brusník – Doľany – Hájik – Klčovská
priehrada
Nenáročná pešia túra prechádzajúca popri archeologickej lokalite Brusník (staré slovanské
sídlisko), cez malebnú dedinku Doľany a popri prírodnej rezervácii Hájik k vodnému
rezervoáru, tzv. Klčovskej priehrady s nádherným prírodným prostredím. Trvanie od 1 hodiny
chôdze. Hlavne v teplých mesiacoch odporúčame plánovať 3 – 4 hodiny pre zastávky
s krásnym výhľadom v peknom prostredí s množstvom liečivých rastlín.
5. Špacírka ku kráteru
Nenáročná pešia túra s úvodom ako predošlá špacírka č.4. Pred obcou Doľany je potrebné
zabočiť doľava na vrch nízkeho kopca. Na jeho vrchu sa nachádza mokraď, ktorá vznikla
údajne pádom veľkého meteoritu. Špacírku je možné skombinovať so špacírkou č.4 alebo
pokračovať

ďalej

k rómskej

osade

Rožkovce,

kde

napriek

„charakteristikám“

východoslovenskej rómskej osady stretneme len milých, nekonfliktných a dobrých ľudí.
Z Rožkoviec je možné ďalej pokračovať na Uložu (horská obec v Levočských vrchoch 884
m.n.m.), prípadne ďalej do Levočských vrchov. Tento variant však odporúčame pre
zdatnejších turistov.
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Vybraných päť špacírok Hrhovského A okruhu je možné absolvovať aj cykloturistickým
spôsobom. Špacírky č. 2 – 5 majú strednú náročnosť a sú vhodné pre skúsenejších
cykloturistov.
Pre cykloturistov však odporúčame najmä cyklošpacírku Hradskú.
6. Cyklošpacírka Hradská
Cyklotúra zo Spišského Hrhova na Spišský Hrad je dlhá približne 14 km. Aj keď je možné
absolvovať ju popri hlavnej ceste č. 18, z dôvodu bezpečnosti, ale aj pokojného prežívania
cyklotúry odporúčame trasu Klčov – Nemešany – Bugľovce - Baldovce – Spišská Kapitula –
Spišské Podhradie - Spišský Hrad.

Pre deň venovaný blízkym pozoruhodnostiam Spiša (do 20km) odporúčame:
1. 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. Levoča patrí do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Najvýznamnejšou a jedinečnou pamiatkou je
Chrám svätého Jakuba a jeho najvyšší drevený gotický oltár na svete (18,6 m). Okrem
množstva historických pamiatok je zaujímavá aj ako pútnické miesto (Mariánska bazilika na
blízkej Mariánskej hore). Výhodou je, že všetky najvýznamnejšie pamiatky Levoče sú
v podstate na námestí v centre mesta a je veľmi jednoduché dostať sa k nim. Okrem expozícií
a

interiérov

kostolov

je

Levoča

zaujímavá

svojou

architektúrou,

mešťanskými

a remeselníckymi domami, Klietkou hanby či štruktúrou námestia ako takého.
Odporúčame navštíviť:
Chrám sv. Jakuba
Kostol sv. Ducha a kláštor minoritov pri Košickej bráne
„Čierny kostol“ – gymnaziálny kostol
Evanjelický kostol
Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

144

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

Renesančnú radnicu – expozícia slovenského národného múzea
Klietka hanby
Bazilika Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore
Mestské divadlo
Múzeum špeciálneho školstva
Expozícia Dom Majstra Pavla
Expozícia výtvarná kultúra na Spiši
2. 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.

Odporúčame navštíviť:
Múzeum Spiša
Galériu umelcov Spiša
Kostol Nanebovzatia Panny Márie s 87m vysokou vežou
Zoologickú záhradu
Národopisné múzeum Smižany - Expozícia ľudovej kultúry Spiša

3. Markušovce (14km)
Obec Markušovce sa nachádza v južnej časti Hornádskej kotliny, 7 km juhovýchodne od
Spišskej Novej Vsi.
Odporúčame navštíviť:
Markušovský hrad
Kostol sv. Michala
Markušovský kaštieľ – expozíciu historického nábytku
Letohrádok Dardanely – expozíciu klávesových hudobných nástrojov
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Markušovský skalný hríb – národnú prírodnú pamiatku
Markušovské skalné steny
4. Spišský Hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra, Dreveník (13km)
Uvedené odporúčané miesta je možné navštíviť aj počas jedného dňa. Pri výletoch s deťmi
však odporúčame rozdeliť si návštevu miest na dva dni.

Pre deň venovaný relaxácii odporúčame:
Letné obdobie
Kúpalisko v Spišskom Hrhove
Zimné obdobie
Bežecké lyžovanie v okolí obce
Bežecké lyžovanie v areáli Krúžok (Uloža)
Zjazdové lyžovanie Ski centre Levoča
Zjazdové lyžovanie Relax center Plejsy
Prechodné obdobia
Aquapark AquaCity Poprad
Thermal park Vrbov
Termálne kúpalisko Vyšné Ružbachy
To všetko spojené s trávením času na športoviskách a relaxačných miestach v obci
Wellness Penzión Gróf
Telocvičňa
Posilňovňa
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Túto časť rekreácie je možné rozšíriť o návštevu remeselnej dielne s prípadným objednaním
si predvádzania ľudového remesla či tvorivého kurzu pre deti.

V prípade prejavenia

záujmu v dostatočnom časovom predstihu je možné zabezpečiť program „tradičnej
zabíjačky“ ,

jazdy v konskom záprahu či návštevu unikátneho Múzea ľudových

hudobných nástrojov.
V prípade dlhodobejšieho pobytu odporúčame návštevu Levočských vrchov, Slovenského
raja, Vysokých Tatier, Pienin, miest Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa. Pre všetky tieto, ale
aj iné miesta Vám radi pomôžeme zostaviť program presne podľa Vašej potreby.
Partnerskou obcou Spišského Hrhova je poľská Gmyna Poronin, ktorá je jednou
z najturizovanejších oblastí v Poľsku a vo Vysokých Tatrách.
Leží v jednej z najkrajších častí Poľských Tatier, spolu s obcou Spišský Hrhov má
vypracovaný spoločný program pre turistov.
Pre deň venovaný horskej pešej turistike v Tatrách odporúčame vybrať si túru podľa počasia
a náročnosti, zo všetkých strany okolia Poronina sa nás dotýka krása a dokonalosť prírody.
V zimnom období máme možnosť vybrať si z množstva vlekov a lyžiarskych tratí, prípadne
lyžiarskych škôl.
Pre deň venovaný relaxácii je možné vyberať si zo skutočne pestrej a rôznorodej ponuky
rekreačných zariadení, wellness, bazénov, sáun, ale aj štýlových reštaurácií ponúkajúcich
najrôznejšie špeciality goralskej kuchyne.

Poronin
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.
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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 z hľadiska
cestovného ruchu jedna z najviac rozvinutých dedín .
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. Pekný
drevený Kostol sv. Jána Krstiteľa (1870) spolu s priliehajúcimi pozemkami je vyhľadávanou
turistickou atrakciou. Je dobrým miestom na odpočinok pre turistov hľadajúcich pokoj a
priamy kontakt s prírodou. Miestni poľnohospodári udržujú pastierske tradície a dodnes
vyrábajú oscypky, bundz a ďalšie mliečne výrobky.
Stasikówka
Malebné sídlo medzi lúkami a lesmi,

atraktívne miesto na 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 Bustryckého 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 Filipczańského potoka,
840 m. n. m, medzi Zgorzeliskom , Zadným Wierchom a Grońom. V obci je pekný drevený
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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. V obci žije veľa básnikov a
spisovateľov.
Odporúčané výlety a prechádzky v oblasti Poronina
Poronin, malé mestečko ležiace na úpätí Tatier, je skvelým východiskom pre kratšie výlety a
rekreačnú turistiku. Jeho výhodou je blízkosť ďalších významných turistických centier ako
Zakopane a Bukovina. Rovnako ako v prípade Spišského Hrhova, aj tu nájdeme atrakcie
a zaujímavosti vo všetkých smeroch, po ktorých sa z Poronina vydáme.
Radi by sme ponúkli niekoľko vybraných oblastí, pričom všetky z nich je možné kombinovať
a upravovať podľa záujmu a schopností.

Z Poronina na západ a severozápad
Tatranská Bukovina, Zakopane, Kasprov Vrch, Murowaniec, Dolina Kościeliska,
Dolina Chocholowska
V poľskej časti Tatier existuje hustá sieť turistických trás a ľahko prístupné turistické trasy,
ako je napr. cesta pod Reglami. Sú tam však aj náročné turistické trasy (cesta na Rysy a celý
hrebeň Tatier).
Z Poronina môžeme urobiť pešiu túru do Bukowiny Tatrzańskej, ktorá v posledných rokoch
službami a atrakciami vážne konkuruje tradičnému Zakopanému.
Okrem nádherných výhľadov na Tatry a všadeprítomného goralského folklóru odporúčame
návštevu termálnych bazénov v Bukovine (komplex Termo Bukowina). Bazénový komplex
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je jedným z najmodernejších v Európe a zahŕňa 12 bazénov (s teplotou vody 28-36 ° C), ako
aj 8 sáun.
Bukowina Tatrzańska je tiež centrom zachovávania

tradičných foriem ľudovej hudby,

goralských odevov a ozdôb.
Zakopane je moderným turistickým centrom prispôsobeným aj tým najnáročnejším
požiadavkám návštevníkov z Poľska a zo sveta. Dnes je to živé a dynamicky sa rozvíjajúce
mesto. Je v ňom možné nájsť veľa zaujímavého ako napr. Galéria Władysława Hasiora
(slávneho poľského umelca), originálny cintorín v smere do Doliny Kościelisko, cintorín na
Peksowym Brzysku, ktorý je miestom odpočinku veľkých umelcov, vedcov a športovcov,
ktorých život bol spojený s Tatrami. Ďalej odporúčame Galériu umenia Włodzimierza i
Jerzego Kulczyckich s jedinečnou zbierkou kobercov zo Strednej Ázie.
Nezvyčajné prostredie plné magických umení a malieb poskytuje Divadlo St. I. Witkiewicza.
Zakopane je zároveň obchodným centrom, kde okrem bežných suvenírov môžete kúpiť aj
hodnotné originálne predmety, šperky, výrobky z kože a ovčej vlny alebo výborné originálne
syry a mliečne produkty.
Po príchode z Poronina do Zakopaneho máme desiatky príležitostí pre vstup do hôr.
Odporúčame zvoliť si značené turistické chodníky v Doline Kościelisko a Doline
Chocholowska, kde sa máme možnosť pohybovať po peknom horskom teréne. Nachádza sa
tu veľa horských útulní a chát, ktoré ponúkajú aj možnosť stravovania či ubytovania.
Pre náročnejších turistov odporúčame túru na Murowaniec (Hala Gąsienicowa) a z neho
k plesu Czarny Staw. Celá túra trvá asi 7 hodín chôdze.
Z Murowańca sa môžete vydať aj na Rysy (najvyššia hora v Poľsku) alebo na Świnicu
a Kasprov Wierch. Z neho je do Zakopaného možnosť zísť pešo alebo sa zviezť lanovkou.
Czarny Dunajec a veľká bažina – torfowisko
Medzi Poroninom, Nowym Targom a Czarnym Dunajcom je jedno z najväčších rašelinísk
v Poľsku. Jeho názov je Torfowisko Orawsko-Nowotarskie.
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Táto oblasť je chránená opatreniami Natura 2000 na ochranu prirodzených biotopov, druhov a
vtákov.
V oblasti rašelinísk je možné s trochou šťastia vidieť tetrova obyčajného (Tetrao TERIX),
chrapkáča poľného (Crex crex), tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus), žeriava popolavého
(Grus Grus), výra veľkého (Bubo bubo), rybárika riečneho (Alcedo atthis) a niekoľko ďalších
vzácnych druhov vtákov.
Najkrajšie sú oblasti rašeliniska s krásnymi kvitnúcimi bylinami a kríkmi. Močiare tiež obýva
medveď, vlk a vydra.

Babia Hora
Masív Babej hory (1725 m) je po Tatrách najvyšším masívom poľských Karpát. Keď stojíte
na hrebeni masívu, nachádzate sa na hlavnom rozvodí medzi povodím Baltského mora a
Čierneho mora. Masív Babia Hora je samostatným národným parkom a taktiež je chránená
Naturou 2000.
Hlavným dôvodom je ochrana vzácnych stanovíšť vtákov a vzácnych rastlín.

Na sever od Poronina

Cez Nowy Targ do Goriec
Nowy Targ dlhodobo priťahuje za obchodmi a nákupmi návštevníkov z celej oblasti a veľa
Slovákov. Tradíciu medzinárodného obchodu možno datovať do veľmi starých čias
a zachováva sa dodnes. Nowy Targ je však tiež dôležitou križovatkou v smere Nowy Sacz,
Krakov a Zakopane.

Z Nowego Targu je blízko do Goriec, zdatnejší turisti môžu absolvovať túru na haľu Trubacz,
ktorá je hlavným lákadlom oblasti. Do Goriec sa odporúčame vybrať na viac ako jeden deň,
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vo výške 1310m.n.m. je možné ubytovať sa a z ubytovne je možné vydať sa na jeden
z desiatich Gorczańskich hrebeňov.
V okolí Nowego Targu môžeme ochutnať regionálnu kuchyňu v mnohých reštauráciách
a salašoch, zhliadnuť rôzne dielne ľudovej umeleckej výroby a stretnúť sa s pôvodnou
činnosťou obyvateľov – drevorubačstvom a ovčiarstvom.
Rabka a Luboń Wielki
Rabka je starým poľským rekreačným a liečebným strediskom pre deti. Sama o sebe je
malebným mestečkom s krásnymi výhľadmi na vysoké hory. Odporúčame však navštíviť aj
bábkové divadlo Rabcio, ktoré ponúka bohatý program pre deti i dospelých.
Rabka je aj východiskovým bodom do Beskydu Wyspowego a pekný vrch Luboń Wielki
(1022 m). Stredne náročný výstup, ktorý nás však odmení prekrásnymi výhľadmi. Neďaleko
sa nachádza nesprístupnená Zbojnícka jaskyňa Zbójnickiej Łopieniu.

Severovýchodne od Poronina

Białka Tatrzańska a prielom Białki pod Krempachami
Białka Tatrzańska je krásnou

a čistou tatranskou riekou, ktorú sa oplatí vidieť z blízka

a vychutnať si jej krištáľovo čisté zákutia. V obciach Nowa Biała i Krempachy rieka pretína
vápencové skaly čím vytvára nádherné prírodné scenérie, chránené územie v dĺžke 25km.
Množstvo chránených rastlín a živočíchov máme možnosť vidieť na každom kroku.

Niedzica, Czorsztyn, Góra Wdżar
V dôsledku častých záplav v povodí Dunajca bola vybudovaná Czorstyńská vodná nádrž. Nad
ňou sa vypínajú dva hrady, ktoré pri návšteve oblasti nemožno vynechať. Niedzica je
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prekrásnym hradom vo výbornom technickom stave, so zaujímavými exteriérmi ako aj
pútavými expozíciami regionálneho národopisného múzea.

Czorstyn je zaujímavou

zrúcaninou hradu – štátna kultúrna pamiatka nad priehradou Jezioro Czorstyńskie. Veľmi
pekným výletom je výstup na vrch Wdżar (767 m nm), týčiaci sa nad obcou Kluszkowce . Sú
z neho pekné výhľady, môžeme využiť lanovku a v zime služby moderného súkromného
lyžiarskeho strediska s lyžiarskou školou.

Pieniny, Szczawnica
Medzi miesta ktoré vrelo odporúčame navštíviť patrí Szczawnica a okolie Pienin. Známe
poľské letovisko Szczawnica má 200 ročnú tradíciu kúpeľníctva. V mestečku je o. i. aj
zaujímavé múzeum terapeutiky. Mesto je turisticky významným centrom a východiskovým
bodom do Pienin, Beskidu Sadeckeho, Malých Pienin a Goriec. Vyhľadávanými trasami sú
vrchy Sokolica a Tri koruny, obec Kroscienko, Sromowce a Červený Kláštor. Napriek tomu
že ten leží na Slovenskej strane Pienin, jeho návštevníci časti prichádzajú z Poľskej strany,
predovšetkým z dôvodu podstatne lepších služieb pre turistov. Rovnako odporúčame aj menej
náročné túry do Beskidu Sadeckeho, napr. na Prehybu, alebo najvyšší vrch Pienin Wysokie
Skałki (1050 m. n.m.)
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5. AGROTURISTIKA A JEJ SÚČASNÝ STAV
Spoločnou črtou agroturizmu a vidieckeho turizmu je ich lokalizácia do vidieckeho
prostredia. Agroturizmus má priamu väzbu na poľnohospodársky podnik. Prostredníctvom
neho sa zhodnocujú výsledky poľnohospodárskej výroby, investícií, prostredia a úsilie
roľníka o poskytovanie ubytovania, stravovania a programovej náplne rekreačného vyžitia
turistov. Agroturizmus u roľníka sa môže prejavovať len ako doplnková činnosť, alebo je
finalizáciou prevažnej časti jeho produkcie a nevystupuje ako hlavná činnosť (Mach et al.,
1993).
Ekonomické prínosy agroturizmu v podmienkach Slovenska predstavujú:
V priestore regiónov miest a obcí dochádza k:


zvýšeniu

príjmov

obyvateľov

vidieka,

osobitne

podnikateľov

a

podnikov

hospodáriacich na pôde,


vytvoreniu finančných zdrojov pre zlepšenie podmienok urbanistického vybavenia
vidieka. A tým aj ich pozitívny vplyv na zvýšenie štandardu poskytovaných služieb
v agroturizme,



zabezpečeniu zdrojov pre zdokonalenie materiálno-technického vybavenia objektov
agroturizmu.

V rozvoji ekonomiky štátu:


zníženie nezamestnanosti vytvorením ďalších pracovných príležitostí na báze
agroturizmu, najmä v regiónoch s problémovým získaním pracovných miest
v priemysle,



zvýšenie národného dôchodku,



zlepšenie dôchodkovej situácie pre riešenie oblastných a regionálnych programov
rozvoja vidieka,



zlepšenie procesov hospodárskej a politickej integrácie,zvýšenie proexportných aktivít
štátu a zvýšenie predaja tovarov a služieb vo všetkých rezortoch národného
hospodárstva, vyrovnávanie a znižovanie podielu pasívneho cestovného ruchu,
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pôsobenie na trhovú ekonomiku ako stabilizujúci faktor, nakoľko cestovný ruch
organizovaný cez agroturizmus je odolnejší voči konjunkturálnym výkyvom ako iné
exportné odvetvia (Mach et al., 1993).

Dedina sa už dnes nepovažuje za ,,zapadákov“. Veľa mestských ľudí si kupuje schátralé
domy, chalupy na vidieku. Opravia ich a používajú ako chaty. Strávia tu na čistom vzduchu
koniec týždňa, dovolenku i prázdniny. Tento módny vzťah k pamiatkam ľudovej kultúry nie
je len prejavom snobizmu, ale i hľadaním kontaktu s prírodou. Víkendový uník z mesta
predstavuje určitú formu duševnej hygieny (Ivančíková, 1994).

Počiatky trávenia voľného času na vidieku sa začali formovať v krajinách európskej únie
už pred viacerými desaťročiami. Dôvodom vyhľadávania vidieckeho prostredia turistami je
zväčša únik z mimoriadne rýchleho sveta technického rozvoja do „priestoru pokoja, pohody a
ticha". Sekundárnymi dôvodmi úniku do sveta vidieka je aj kvalita a čistota životného
prostredia, kde opozitom je mestské prostredie, dominujúce takmer neustálym pohybom a
znečistením vzduchu exhalátmi a smogom. Okrem iného sú nevýlučnými dôvodmi aj kontakt
s prírodou, relatívna samota, odlišné a netradičné možnosti aktivít, zábavy a pod. Pobyt na
vidieku predstavuje dnes i v budúcnosti zelenú alternatívu pre dovolenkárov, ktorý kladú
dôraz na telesnú aktivitu, starostlivosť o zdravie, biologickú stravu a starostlivosť o rodinu
(Matušíková, 2008).

Medzi atraktívne hodnoty slovenského vidieka, ktoré sú potenciálnym lákadlom pre
turistov, je okrem prírodných krás aj ľudová architektúra, ľudovo-umelecká výroba a
remeselnícka zručnosť obyvateľov dedín, ich zmysel pre krásu, ľudové zvyky a tradície a
ďalšie kultúrne hodnoty folklóru, ktoré sa na Slovensku zachovali a ktoré je možné oživiť,
rozvinúť a využiť na zväčšenie miestneho kultúrneho bohatstva jednotlivých dedín, regiónov i
celého Slovenska. Cez rozvoj turistického ruchu ich možno využiť efektívnejšie i na
ekonomické prínosy v smere zvyšovania zamestnanosti, životnej a kultúrnej úrovne
miestnych obyvateľov (Mach et al., 1993).
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Habán a Otepka (2004) definujú agroturistiku ako podnikateľskú činnosť, ktorú
poskytuje prevádzkovateľ (farmár, PD, obec, región, fyzická osoba) turistom za účelom ich
oddychu a odpočinku vo vidieckom prostredí. Zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov a
poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych a ekonomických podmienok, zameraných na
uspokojovanie rekreačných potrieb turistov.
Húska a kol. (1996) opisuje agroturistiku ako podnikateľskú činnosť, ktorú poskytuje
prevádzkovateľ turistom za účelom ich oddychu a odpočinku vo vidieckom prostredí. Je to
doplnkový zdroj príjmov. Zahŕňa ubytovanie turistov v rodinných domoch, ubytovniach,
kempoch, ale zároveň aj priamy predaj poľnohospodárskych výrobkov, výrobkov ľudového
umenia, remesiel a široké rekreačné možnosti.
Patúš (1995) uvádza o agroturistike, že ponúka modernému človeku to, čo mu už
nemôže poskytnúť masový cestovný ruch. Tým je predovšetkým kľud, pobyt v pôvodnom,
málo narušenom životnom prostredí a úzky kontakt s miestnym obyvateľstvom. Účastníci
agroturistiky majú možnosť spoznávať nové oblasti, ktoré doteraz neboli prebádané a minuli
sa pozornosti cestovného ruchu. Tým sa zníži preťaženosť najnavštevovanejších stredísk
cestovného ruchu a zvýši sa ochrana životného prostredia.
Agroturistika na Slovensku je vo všeobecnosti považovaná za organickú súčasť
cestovného ruchu. Preto aj jej prevádzkovanie sa riadi právnymi predpismi platnými pre
cestovný ruch. Špecifické odlišnosti agroturistiky od cestovného ruchu sú zohľadnené
osobitnými, presne stanovenými pravidlami.
Pojmom ,,agroturistika“ sú označované turisticko-rekreačné služby osobitného
charakteru, ktoré poskytujú výhradne agropodnikatelia ako doplnkové služby ku svojej
základnej poľnohospodárskej činnosti.
Medzi agroturistické služby patria popri ubytovaní vo vidieckom prostredí a domácom
gazdovskom stravovaní všetky turisticko-rekreačné služby súvisiace s poľnohospodárskou
výrobou a vidieckym prostredím. Patria sem aj príslušné marketingové, propagačné,
reklamné, informačné a obchodné činnosti.
Z

dôvodu

existencie

súkromného

a

družstevného

spôsobu

hospodárenia

poľnohospodárstve na Slovensku rozoznávame "gazdovskú" a "družstevnú" agroturistiku. V
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prvom prípade sú poskytované agroturistické služby u gazdov v rámci ich gazdovských
hospodárskych dvorov, alebo hospodárstiev, zatiaľ čo v druhom prípade poskytujú služby
poľnohospodárske družstvá spravidla vo svojich turisticko-rekreačných zariadeniach, alebo
agroturistických penziónoch. Gazdovská aj družstevná agroturistika je pre agropodnikateľov
významným prostriedkom pre priamu realizáciu svojich produktov na trhu cestovného ruchu.
Agroturistické služby poskytované na ekologicky hospodáriacich gazdovských dvoroch, alebo
družstvách,

certifikovaných

kontrolnými

inštitúciami

EÚ,

sú

deklarované

ako

ekoagroturistika. (http://www.agritourism.sk/index.php?p=id04&doc=2)
Slovensko má dobré podmienky pre agroturizmus, osobitne v horských a podhorských
oblastiach, ktoré zaberajú vyše 2 mil. ha popri prírodných danostiach – ako sú hory, jaskyne,
vodné plochy, liečivé a minerálne pramene, pestrá flóra a fauna – sú to vcelku zachovalé
historické stavby, hrady, zámky, kaštiele, ľudová architektúra, ako aj mnohé tradičné remeslá.
Pre agroturistiku sú atraktívne napríklad Orava, Liptov, Gemer, Spiš, ale aj ďalšie regióny, v
ktorých sú predpoklady uspokojovať aj náročných zahraničných turistov. Dovolenka v prírode
poskytuje možnosti uspokojiť záujmy návštevníkov Slovenska tiež v oblasti svetoznámeho
kúpeľníctva, poľovníctva, rybárstva, turistiky, horolezectva a ďalších športov.
Problémom je, že možnosti Slovenska sa v oblasti agroturistiky zatiaľ dostatočne
nevyužívajú. Dôvodom je aj kvalita existujúcich ubytovacích a stravovacích zariadení.
V tomto smere bude potrebné venovať väčšiu pozornosť zlepšovaniu úrovne poskytovaných
služieb. Pri slabej propagácii krás Slovenska, pri monopole poskytovania služieb cestovného
ruchu a pri bariérach v predpisoch a byrokracii nie je pochopiteľné, že ani v súčasnom období
nenaberá rozvoj cestovného ruchu také obrátky, ako by si vyžadoval (Mach et al., 1993).
Stříbrná (1996) do vidieckeho turizmu zahrňuje:
1.

agroturistiku - dovolenku v poľnohospodárskej usadlosti

2.

ekoagroturistiku - dovolenku na farme, kde majiteľ prevádzkuje ekologické

poľnohospodárstvo
3.

ekoturistiku - dovolenku u ubytovateľa, ktorý sa správa ekologicky a podobné správanie

predpokladá aj u svojich klientov
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4.

prázdniny na vidieku - v malom hoteli, penzióne, dome, alebo prenajatej miestnosti

rodinného domu

Cestovný ruch je zaradený do nevýrobných činností, do terciárneho sektora, teda do sektoru
služieb. Služby cestovného ruchu slúžia na uspokojovanie základných ľudských potrieb,
prispievajú ku zvyšovaniu životnej úrovne a k lepším možnostiam využívania voľného času
(Otepka – Habán, 2007).
Cestovný ruch tvorí súbor aktivít, v určitom prostredí, ktoré uspokojujú potreby ľudí súvisiace
s cestovaním mimo ich trvalého bydliska a bez rozdielu, či dôvodom tohto cestovania je
oddych alebo nepravidelná povinnosť ako je služobná cesta (Michalová et al., 1999).
Gúčik et al. (2005) vníma cestovný ruch ako súbor aktivít zameraných na uspokojenie potrieb
spojených s cestovaním a pobytom osôb mimo trvalého bydliska a zvyčajne vo voľnom čase
za účelom odpočinku, zdravia, poznávania, rozptýlenia, zábavy, kultúrno-športového vyžitia
a služobných ciest, t. j. získania komplexného zážitku.
Slovensko má pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky vhodné prírodné,
historické a kultúrne danosti. Disponuje svojou nádhernou prírodou, históriou, množstvom
erudovaných, kreatívnych, pracovitých a pohostinných ľudí. Vo svojich typických regiónoch,
plných najrôznejších atraktivít, môže ponúknuť návštevníkom obrovské množstvo zážitkov
(Balážová - Papcunová - Jarábková, 2007).
Cestovný ruch zahŕňa širokú škálu produktov a destinácií, pričom v ňom pôsobí mnoho
rôznych zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora, ktoré majú
decentralizované oblasti právomocí, často na regionálnej a miestnej úrovni. Cestovný ruch má
veľký potenciál prispieť k dosiahnutiu niekoľkých hlavných cieľov EÚ, akými sú napr. trvalo
udržateľný rozvoj, hospodársky rast, zamestnanosť a hospodárska a sociálna súdržnosť
(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_sk.htm).

Preto je cestovný ruch v súčasnosti v rámci sveta považovaný za jedno z najprosperujúcejších
hospodárskych odvetví. Jeho ekonomický prínos pre každý štát je jednoznačný. Pomáha riešiť
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problém nezamestnanosti vytváraním nových pracovných príležitostí, prispieva k tvorbe
hrubého domáceho produktu, vytvára devízové rezervy štátu.
Okrem toho má aj ďalšie prednosti, ktoré sa prejavujú v tom, že prispieva k záchrane
historických architektonických pamiatok, k ochrane kultúrnych hodnôt vytvorených ľudskými
generáciami i k uchovaniu skvostov prírody. Tieto pozitíva je možné dosiahnuť, ak sa
realizuje na vysokej profesionálnej úrovni. Cestovný ruch v spätnej väzbe ovplyvňuje aj
kultúru a vzdelanosť štátu (Demo - Bielek - Hronec, 1999).
Základnými zložkami systému cestovný ruch sú subjekt cestovného ruchu a objekt
cestovného ruchu. Subjekt cestovného ruchu vystupuje ako nositeľ dopytu resp. spotrebiteľ
produktu cestovného ruchu a je ním v širšom slova zmysle účastník cestovného ruchu. Objekt
cestovného ruchu reprezentuje ponukovú stranu na trhu cestovného ruchu a tvorí ho súbor
voľných statkov, tovarov a služieb, ktoré požaduje a spotrebúva účastník cestovného ruchu.
Nositeľom ponuky v cestovnom ruchu sú cieľové miesto, podniky cestovného ruchu a ich
správanie ovplyvňuje vonkajšie prostredie. Uvedené prostredie pozostáva z viacerých zložiek
a to predovšetkým z ekonomického prostredia, sociálneho, politického, technickotechnologického a ekologického prostredia (Jarábková, 2007).
Gondová et al. (2000) tvrdí, že vidiecky cestovný ruch sa líši od masového turizmu
množstvom rekreačných aktivít viažucich sa na vidiek, čo naznačuje návrat k prírode a
tradíciám.
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Vidiecky turizmus

Vidiecky turizmus možno charakterizovať ako osobitnú formu rekreácie vo vidieckom
prostredí pri využití daností, ktoré toto prostredie poskytuje. V rámci vidieckeho turizmu sa
poskytujú služby záujemcom o rekreáciu na vidieku s využitím voľnej kapacity vidieckych
domov, obchodných, ubytovacích, stravovacích, športových a zábavných zariadení a
prostredia krajiny (Mach et al., 1993).
Kerekeš (2001) rozumie pod vidieckou turistikou hospodársky rozvoj obce. Tým, že sa
zapájajú do agroturistiky a vidieckej turistiky prispievajú k zvýšeniu návštevnosti, k zvýšeniu
životnej úrovne obcí a k oživeniu regionálnej ekonomiky. Vidiecky turizmus zabezpečí rozvoj
ekonomických aktivít, ochranu životného prostredia a udržanie osídlenia.
Vo vidieckej turistike ide predovšetkým o:


Využívanie ovčiarstva ako atrakcie pre organizovanie exkurzií, účasť na dojení oviec
a osobitných gastronomických ochutnávok ovčiarskych výrobkov, ako oštiepkov,
žinčice, opekanie jahňaťa, príprava baranieho guláša a iných špecialít.



Vytvorenie možnosti zapojiť účastníkov pobytu do atraktívnych poľnohospodárskych
prác osobitne v rastlinnej výrobe, napr. pri sušení sena, zbere úrody tradičným
spôsobom, zbere hrozna, ovocia a pod.



Špeciálna ponuka služieb vo vinohradníckych regiónoch zameraná na ochutnávky
najkvalitnejších vín a gastronomických špecialít spojená s poznávaním krás prírody,
historických pamiatok a folklórnych tradícií.



Využitie konských záprahov ako turistickej dopravy (v lete koče, v zime sane) a
jazdeckých koní na jazdenie v prírode.

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

160

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



Využitie vlastných remeselníckych skupín – stolárstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo na
výrobu suvenírov a predmetov použiteľných na doplnenie interiérov zariadení
cestovného ruchu.



Obnovenie alebo vybudovanie rybníkov pre rybolov, prípadne pre dodávku rýb do
vlastných alebo cudzích stravovacích zariadení cestovného ruchu.



Poskytnutie atraktívnych podujatí ako posedenie pri vatre so živánskou a ľudovou
hudbou s vystúpením folklórnych súborov, exkurzie do poľnohospodárskych
podnikov a pod.



Uspokojenie špecifických záujmov turistov, najmä o poľovníctvo v horských a
podhorských oblastiach.



Využívanie voľného času v športových zariadeniach, prevádzkovanie autocampingov,
motorestov so službami pre motoristov.



Prevádzkovanie zariadení s ľudovým folklórom, organizovanie jarmokov, folklórnych
slávností, trhov, vinobraní a pod.

Rozvoj služieb cestovného ruchu na vidieku má predovšetkým prednosti oproti ostatným
formám cestovného ruchu v tom, že využíva existujúci bytový fond na vidieku a vybudované
objekty, ktoré prípadne stratili už doterajšie využitie a s tým sa vytvárajú predpoklady
ekonomického rozvoja daného územia. Vidiecky turizmus nevyžaduje záber nových plôch vo
voľnej prírode a krajine pre budovanie nových zariadení. Vidiecky turizmus mobilizuje
peňažné prostriedky v prospech hospodárskeho rastu zapojením vidieckeho obyvateľstva do
služieb cestovného ruchu (Mach et al., 1993).
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Reháková a Zimanová (2004) opisujú vidiecku turistiku ako novodobý fenomén
ekonomiky vidieka, ktorý zhodnocuje kultúrno-historické a prírodné danosti územia a tvrdia,
že sa môže stať nielen hlavným ale i doplnkovým príjmom obyvateľstva vo vidieckom
prostredí.

Trvalo udržateľný cestovný ruch
Podľa Agendy 21 je TUR taký rozvoj, ktorý si vyžaduje vhodnú ekonomickú politiku a
riadenie, efektívnu a predvídavú verejnú správu, integrované včlenenie životného prostredia
do rozhodovacieho procesu a demokratický vývoj spoločnosti, ktorý súčasne umožní plnú
participáciu všetkých dotknutých a rešpektovanie ich špecifických podmienok (Lacko –
Bartošová et al., 2005).

Trvalá udržateľnosť znamená uspokojovanie potrieb súčasnej generácie bez ničenia
zdrojov, ktoré umožňujú budúcim generáciám, aby uspokojovali svoje potreby. Trvalá
udržateľnosť sa nezaoberá len životným prostredím, ale skôr vzťahom medzi životným
prostredím, spoločnosťou a ekonomickými systémami.
Trvalo udržateľný cestovný ruch teda znamená cestovný ruch, ktorý je životaschopný,
ale minimalizuje svoje dopady na životné prostredie a je prínosom ako pre hostiteľskú
komunitu, tak pre turistov (Horner, Swarbrooke, 2003).

Politika trvalo udržateľného CR ako zodpovedného prístupu k cestovnému ruchu z
dlhodobého hľadiska podporuje trvalo udržateľný rozvoj regiónov na všetkých jeho úrovniach
— ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Zaisťuje kvalitu života nielen pre súčasné, ale
aj pre budúce generácie, a zároveň posilňuje princíp partnerstva pri tvorbe a implementácii
trvalo udržateľného rozvoja regiónov, budovaní balíkov služieb, vytváraní nových produktov
(Borovský - Smolková - Niňajová, 2008).
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7. CHARAKTERISTIKA REGIÓNU A JEHO POTENCIÁLU PRE
AGROTURISTIKU

Územie Spiša sa rozprestiera v severovýchodnej časti Slovenska, v oblasti Popradskej a
Hornádskej kotliny, od doliny Hnilca s okolitými pohoriami. Od západu ho lemujú Vysoké
Tatry, od severu Spišská Magura, južnejšie sa nachádzajú Levočské vrchy a Branisko a na
juhu zasahuje do Slovenského Rudohoria (Beňušková et al.,2005).

Geomorfologický potenciál regiónu je veľký, no z väčšej časti nevyužitý pre ciele
agroturistiky, vidieckej turistiky a cestovného ruchu. V súčasnej dobe sa zameriava zatiaľ len
na najatraktívnejšiu časť územia - Slovenský raj, kde je samozrejme koncentrácia hodnôt
najvyššia. Avšak vo veľkej miere sa tu nachádzajú podmienky, ktoré sú nevhodné, či menej
vhodné pre rozvoj niektorých aktivít. Rozľahlé priestranstvá vrchov, dolín (Levočských,
Volovských) a Braniska však poskytujú nevyužitý vysoký potenciál na rozvoj pešej a
lyžiarskej turistiky, cykloturistiky, a iných služieb.

Habán, Otepka (2006) ohodnotili turistický potenciál Spiša na základe literárnych štúdii
superlatívom „naj" nasledovne:
 Levoča - najvyšší gotický oltár na svete (18,6 m) od majstra Pavla v chráme sv. Jakuba,
 Levoča - jedno z najväčších stredovekých námestí v strednej Európe,
 Spišský hrad - najrozsiahlejšie hradné opevnenie v Európe,
 Spišská Nová Ves - najväčší zvon na Spiši - zvon Urban z roku 1857,
 Spišská Nová Ves - najväčšie šošovkovité námestie na Slovensku,
 Dobšinská ľadová jaskyňa - chránený prírodný výtvor s najväčším ľadovým masívom na
Slovensku,
 Dravce - najstarší kamenný murovaný most na Slovensku,
 Kežmarok - najstaršia a najkrajšia renesančná zvonica na Spiši zo 16. storočia,
 Spišský Štvrtok - najkrajšia gotická architektúra na Slovensku v Zápoľského kaplnke,
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 Smižany - najväčší počet obyvateľov v obcí na Slovensku,
 Okres Stará Ľubovňa - rozlohou najrozsiahlejší pestovatelia liečivých rastlín na ornej
pôde v Slovenskej republike,
 Spišské párky a Spišská borovička - najznámejšie gastro špeciality zo Spiša,
 Osturňa - najvyššie položená zamagurská obec zárobkového typu.

Hodnotenie kvality ubytovacích zariadení na vidieku v SR

Štátom určené štandardy vybavenosti ubytovacích zariadení predstavuje Vyhláška
MHSR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a
klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried. Má celoštátnu platnosť a musia ju rešpektovať
aj ubytovacie zariadenia, ktoré pôsobia na území SR a sú súčasťou medzinárodnej siete
ubytovacích zariadení. Cieľom uvedenej právnej normy je kategorizovať ubytovacie
zariadenia a zatriediť ich do príslušných tried. Vo Vyhláške je zapracovaná aj kategória
malých ubytovacích zariadení, ktoré sú prevádzkované v podmienkach vidieka, a to: penzión,
chatová osada a ubytovanie v súkromí. Príslušná trieda ubytovacieho zariadenia stanovuje
minimálne požiadavky na vybavenie, druh, rozsah a úroveň poskytovaných služieb.
Naše zariadenie bude patriť do kategórie: ubytovanie v súkromí. Nasledujúca
podkategória rozdeľuje ubytovanie v súkromí na: izba / objekt. V tomto prípade pôjde
o ubytovanie v súkromí – objekt.

Klasifikačné znaky ubytovania

Podľa Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (277/2008) sa
ustanovujú nasledovné klasifikačné znaky pre ubytovacie zariadenia na ich zaraďovanie do
kategórií a tried (ubytovanie v súkromí – objekt ***):
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1. Priestor objektu
- pri objekte je uzatvárateľná nádoba na odpadky alebo hrubostenné igelitové vrece na
stojane, ktoré treba týždenne vyprázdňovať
- v objekte je okrem minimálne jednej stavebne oddelenej spálne aj obývacia miestnosť,
kuchyňa, predsieň, kúpeľňa a WC

2. Vybavenosť objektov
- max. 3 stále lôžka (spálňa), stôl, konferenčný stolík, kreslá, šatníková skriňa, v skrini 4 ks
vešiakov, hlavné osvetlenie, zrkadlo, kôš na odpadky

Na každé lôžko:
- nočný stolík alebo polička s nočnou lampou, čalúnená stolička, uterák, prikrývka a obliečka,
poduška a obliečka, plachta
Ostatná vybavenosť
- tepelný zdroj na prípravu jedál
- drez s výlevkou na umývanie riadu s tečúcou teplou a studenou vodou
- prostriedky na umývanie riadu
- skrinka na riad
- súprava kuchynského riadu, nože a ďalšie kuchynské potreby na prípravu jedál a nápojov
- stolový porcelánový riad, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných osôb, súprava pre
1 osobu: hlboký tanier, plytký tanier, dezertný tanier, hrnček
- 1 pohár na vodu na 1 osobu
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- príbory, počet súprav zhodný s počtom ubytovaných hostí, súprava pre 1 osobu: polievková
lyžica, nôž, vidlička, kávová lyžička
- 1 utierka na riad
- chladnička
- metlička na podlahu
- lopatka na smeti
- handra na podlahu
- vedro na vodu
- uzatvárateľná nádoba na odpadky
- vešiaková stena v predsieni
- polička na topánky v predsieni

3. Hygienické zariadenia
- kúpeľňa s tečúcou teplou a studenou vodou, odkladacia plocha alebo skrinka na toaletné
potreby
- WC so splachovacím zariadením a s toaletným papierom

4. Výmena bielizne
- uteráky, utierky a posteľná bielizeň raz za týždeň
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8. MODEL VHODNÉHO AGROTURISTICKÉHO ZARIADENIA
PRE ÚZEMIE
Všeobecná charakteristika zariadenia

a) Kapacita ubytovania:
-

celkový počet postelí: 25 ks

-

rozpis ubytovania podľa počtu postelí na izbe:

1 izba s počtom posteli 4
3 izby s počtom posteli 3
4 izby s počtom posteli 2
4 izby s počtom posteli 1
Počet miest je rovnaký v letnej aj v zimnej sezóne. Možnosť doplnenia prístelku, pripadne
detskej postieľky.
b) Spoločné príslušenstvo pre celý objekt: parkovisko, terasa, gril, jedáleň s denným barom,
šípky, biliard, denná miestnosť.
c) Vybavenie hygienického zariadenia: WC, umývadlo, sprcha.
d) Vybavenie zariadenia: TV, rádio, DVD, chladnička, trezor, satelit, telefón, samostatná
kuchyňa.
e) Vybavenie izieb: TV, DVD, satelit, rádio, mini bar, telefón.
f) Možnosti stravovania: priamo v zariadení / mimo zariadenia.
g) Stravovacie možnosti:
- plná penzia,
- polpenzia,
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- raňajky,
- vlastné zdroje turistu,
- výrobky z našej produkcie.
Časove využitie stravovacieho zariadenia: po celý rok.
h) Umiestnenie zariadenia: okrajová časť mesta Levoča, bývalé vojenské pásmo Javorina.
i) Dopravné spojenie:
- doprava do zariadenia: autom, autobusom( prístupnosť po celý rok).
- Zabezpečenie dopravy: samostatne / na objednávku

Špecifické služby

Možnosti agroturistického využitia zariadenia a jeho okolia
a) Rekreačné jazdy: na koňoch (po okolí), v kočiaroch (vyhliadkové trasy), na saniach.
b) Lov: vysokej zveri, ostatnej zveri.
c) Poľnohospodárske práce: kosenie trávy, okopávanie zemiakov, sejba a sadenie, oberanie
ovocia, zber jahôd a iné.
d) Chov hospodárskych zvierat: plemená slovenského pôvodu, zaradené do zoznamu
ohrozených plemien v rámci druhov hospodárskych zvierat chovaných v SR.
 Hovädzí dobytok – slovenský pinzgauský dobytok
 Ovce – pôvodná valaška
 Kozy – biela krátkosrstá koza
 Kone – Nonius, Slovenský športový pony, Norik muránskeho typu
 Hydina -sliepky – Plymutka, Rodajlenka, Hempsirka,
-husi – slovenská biela hus, suchovská hus.
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e) Zber plodín: lesných plodín, húb, liečivých rastlín.
f) Ľudové remeslá(ukážky + možnosť vyskúšania): rezbárstvo, košikárstvo, drotárstvo,
čipkárstvo, tkáčstvo, výroba šindľov.
g) Gastronomické špeciality: zabíjačkové hody, varenie guľáša, ovčiarske špeciality.
h) Predaj suvenírov a domácich produktov: výrobky z remeselnej dielne, kozy a ovčí syr,
mlieko, vajcia.

Doplnkové služby

Možnosti využitia doplnkových služieb priamo v zariadení
a) Športové využitie: tenis, skvoš, mini-golf, šípky, biliard, pešia turistika, cykloturistika.
b) Kultúrne využitie: múzeum, remeselná dielňa, ľudová architektúra, malá knižnica,
oddychová zóna, denná tlač. Ďalšie služby: detsky kútik, požičovňa bicyklov, sauna, bazén,
sprievodcovské služby.

Charakteristika budov a interiérov

Modelové agroturistické zariadenie je situované v okrajovej časti mesta Levoča, v lokalite
bývalého vojenského pásma Javorina. Miesto, kde doposiaľ nebol povolený vstup pre
verejnosť. Má ideálne podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. V súčasnosti v tejto oblasti
prebieha výstavba cyklotrás a turistických chodníkov. Do budúcna sa plánuje aj s výstavbou
rekreačného zariadenia. Z týchto dôvodov sa stáva daná lokalita vhodná na umiestnenie nášho
modelového agroturistického zariadenia. Jedná sa o výstavbu 5 drevených zrubov, z ktorých
1 zrub bude pre majiteľa a ďalšie 4 budú slúžiť pre ubytovávanie hostí s kapacitou 25 ľudí.
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Popis objektu:
-

obytná časť pre majiteľa, múzeum a remeselná dielňa

-

obytná časť pre hostí, spoločná jedáleň

-

hospodárska budova, sklad,

-

detskí kútik (ihrisko), oddychová zóna

-

výbeh pre hospodárske zvieratá, polia.
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9. ŠTRUKTÚRA

POTENCIÁLU

KLIENTOV

PRE

MODEL

AGROTURISTICKÉHO ZARIADENIA
Prevažná časť turistov na dovolenke uprednostňuje ubytovacie zariadenia s príjemným
prírodným prostredím, kde by si mohli oddýchnuť po telesnej ale i duševne stránke. Hlavnou
klientelou pri poskytovaní ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb, na ktorú sa
chceme zamerať sú:
 domáci i zahraničný turisti
 rodiny s deťmi
 detské tábory
 mládež
 dôchodcovia
 firemné skupiny
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10.PRIESKUM ZÁUJMU O AGROTURISTIKU V MODELOVOM
ZARIADENÍ V REGIÓNE SPIŠ
Poznanie regiónu Spiš
Z celkového počtu 405 respondentov pozná región Spiš 328 čo je až 81% opýtaných. 77
respondentov (19%) Spiš nepozná a pre nich sa dotazník v tejto časti skončil.

Úroveň znalostí o regióne Spiš.
áno poznám nie nepoznám
celkový počet

328

77

percentuálne vyjadrenie

81%

19%

19%

áno poznám
nie nepoznám
81%
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Ktoré turisticky atraktívne miesta na Spiši respondenti navštívili: Najnavštevovanejším
miestom Spiša je Spišsky hrad (72%), o niečo menej atraktívny je pre ne Slovenský raj (69%)
a Dobšinská ľadová jaskyňa (68%). Pomerne dosť navštevovanými boli chrám svätého
Jakuba (60%) s Mariánskou horou (58%). K menej navštevovaným klenotom podľa
prieskumu patrí Spišská kapitula (41%) a Dreveník (23%). 1% respondentov

zvolilo aj

možnosť iné, pod ktorým uviedli: Vysoké Tatry, kostolík v Žehre a múzeum ľudových
hudobných nástrojov v Brutovciach.

Návštevnosť niektorého klenotu Spiša.
percentuálne
názov klenotu

počet
vyjadrenie

Spišský hrad

236

72%

Dob. ľad. jaskyňa

223

68%

chrám sv. Jakuba

196

60%

Mariánska hora

189

58%

Slovenský raj

226

69%

Dreveník

75

23%

Spišská kapitula

134

41%

iné

3

1%
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1%
23%

41%

Spišský hrad
72%

Dob. ľad. jaskyňa
chram sv. Jakuba

69%

68%

Mariánska hora
Slovenský raj

58%

60%

Dreveník
Spišská kapitula
iné

Poznanie mesta Levoča a jeho okolia Z celkového počtu 328 respondentov pozná mesto
Levoča a jeho okolie až 93% opýtaných, 7% Levoču a jej okolie nepozná.
Koľko respondentov pozná mesto Levoča.
áno poznám nie nepoznám
celkový počet

305

23

percentuálne vyjadrenie

93%

7%

Poznanie zariadení zameraných na cestovný ruch v Levoči a okolí (agroturistické zariadenia, penzióny,
farmy a pod.)
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7%

áno poznám
nie nepoznám
93%

Z celkového počtu 305 respondentov, pozná nejaké agroturistické zariadenie, penzión, farmu
až 220 (72%) opýtaných, 85 (28%) respondentov, žiadne zariadenie v danej lokalite nepozná.

Výsledky o poznaní zariadení zameraných na cestovný ruch.
áno poznám nie nepoznám
celkový počet

220

85

percentuálne vyjadrenie

72%

28%
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28%

áno poznám
nie nepoznám

72%

Až 40% odpovedalo že pozná 4 a viac zariadení, potom 27% že pozná dve zariadenia. Jedno
zariadenie pozná (20%) a najmenšiu skupinu tvoria respondenti ktorý odpovedali tri
zariadenia(13%).
Počet poznaných zariadení.
percentuálne
množstvo počet
vyjadrenie
1

60

27%

2

45

20%

3

28

13%

4 a viac

87

40%
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27%
40%
1
2
3

20%

4 a viac
13%

Atraktívne služby ktoré by respondent v regióne preferoval.

Z výsledkov jednoznačne vyplýva, že najatraktívnejšou službou pre budúce agroturistické
zariadenie podľa prieskumu je ukážka remesiel + možnosť vyskúšania (81%), po nej wellness

(79%). Následné sú to športoviská (65%), turistický sprievodca (59%), jazda na koni (58%),
zabíjačka (52%), kŕmenie hospodárskych zvierat (47%), gastronomické ochutnávky (46%),
dojenie (39%), jazda na štvorkolke (35%), poľovačka (29%), zber lesných plodov (23%) a iné
(1%). Návrhy v odpovedí iné boli nasledovne: cykloturistika, mini zoo a požičovňa lyží.
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Ponuka atraktívnych služieb.
percentuálne
služby

počet
vyjadrenie

jazda na koni

128

58%

jazda na štvorkolke

77

35%

kŕmenie hospodárskych zvierat

103

47%

dojenie (kravy, ovce, kozy)

86

39%

poľovačka

64

29%

zber lesných plodov, húb, liečivých rastlín

51

23%

wellness (sauna, bazén, masáž a pod.)

174

79%

športoviská (tenis, mini-golf, šípky a pod.)

143

65%

turistický sprievodca

130

59%

ukážky remesiel + možnosť vyskúšania (rezbárstvo, kováčstvo a pod.)

178

81%

domáca zabíjačka

114

52%

gastronomické ochutnávky jedál

101

46%

iné

2

1%
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1%
46%

58%

52%

35%
47%

81%
39%
29%
59%

23%
65%

79%

jazda na koni

jazda na štvorkolke

kŕmenie hospodárskych zvierat

dojenie (kravy, ovce, kozy)

poľovačka

zber lesných plodov,húb, liečivých rastlín

wellness (sauna, bazén, masáž a pod.)

športoviská (tenis, mini-golf, šípky a pod.)

turistický sprievodca

ukážky remesiel + možnosť vyskúšania

domáca zabíjačka

gastronomické ochutnávky jedál

iné

Navrhovaný program modelu agroturistického zariadenia
Program pre klientov je vytvorený len ilustratívne a slúžiť skôr ako ponuka, ktorú môže daný
klient využiť. Keďže počasie je v podmienkach regiónu premenlivé, je dobré mať viacero
alternatív ako využiť čas. Modelový program je preto členený na: letný – zimný, suchý –
mokrý.
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Program na sedem dní

Prvý deň:
Príchod na Agroturistické zariadenie, ubytovanie, zoznámenie sa s jeho okolím, tvorba
programu/oboznámenie

sa

s

programom,

osobné

voľno,

večerné

grilovanie

na

privítanie/posedenie pri ohni - krbe s ľudovou hudbou - univerzálny.
Druhý deň:
Pre všetkých (suchý, mokrý, letný, zimný program) – starostlivosť o hospodárske
zvieratá, dojenie

kráv, kôz, oviec, kŕmenie, čistenie, česanie, práca okolo statku,

poľnohospodárske práce na gazdovstve, možnosť jazdy na koni s lektorom - bez lektora - v
teréne - možnosť týždenného westernového jazdeckého kurzu (začiatočníci, mierne pokročilí,
pokročilí), jazda na voze/koči starostlivosť o postroje, o koňa pred jazdou, aj po jazde,
podkúvanie (denne v ponuke pre všetky skupiny bez rozdielu)- v prípade oviec, možnosť
strihania oviec, tradičná výroba syrov, mini kurz varenia originálnych bryndzových halušiek,
ukážky tradičných ľudových remesiel a možnosť vyskúšania (výber z tohto, podľa záujmu,
zloženia účastníkov a počasia).
Tretí deň:
Vyhliadková trasa v meste Levoča, s dvoma alternatívami – osobné voľno po prehliadke
v meste / pokračovanie prehliadky na Mariánskom kopci (s možnosťou účasti na sv. omši v
chráme na Mariánskej hore alebo v chráme sv. Jakuba) – tento typ programu môže byť
rovnako univerzálny, navyše spojený s nejakým lákavým obedom / večerou, ideálne spojenie
tohto výletu s nejakými trhmi, jarmokmi, prípadne s Festivalom organovej hudby.
Štvrtý deň:
„športový deň“ – suchý variant: turistické pešie chodníky - Slovenský raj, cykloturistika
po okolí, mini golf, ak bude možnosť - zlaňovanie skál, poľovačka, mokrý variant: prípadne
návšteva aquaparkov – kúpalísk – termálnych kúpeľov (Bardejov, Poprad...), priehrada –
vodné bicykle, plážový volejbal, jazda na športových štvorkolkách, inline korčule / v zime
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jazda na snežných skútroch, jazdy na snežných saniach, lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie
a pod.
Piaty deň:
Buď osobné voľno s ponukou aktivít v mieste ubytovania (viď. druhý deň), alternatíva –
prehliadka Spišskej kapituly, Spišského hradu, prípadne výlet do Dobšinskej ľadovej jaskyne,
či na Dreveník.
Šiesty deň:
Tradičná domáca zabíjačka / guláš party (alternatíva: westernový deň, prepadnutie
dostavníka, westernové preteky, súťaž v plieskaní bičom, na záver country zábava), tradičná
slovenská / slovanská (staroslovanská hostina), prípadne husacie – kačacie hody, špeciality
domácej slovenskej kuchyne, gril party, kultúrny program: cimbálovka, fujarista, folklórna
muzika, tanečníci, minikurz tradičných slovenských tancov / westernových tancov, zábava do
rána bieleho (všetko s možnosťou aktívneho sa zapojenia sa hostí do príprav aj programu) –
zapojenie zvyklostí, tradícií, slávenia sviatkov (Fašiangy, Veľká noc, Vianoce, Nový rok,
slovenská svadba, krstiny...) podľa ročných období, zvykov, sviatkov pohanských a
kresťanských.
Siedmy deň:
Po výdatnom dlhom spánku a adekvátnych raňajkách/obede, rozlúčka s agroturistickým
zariadením, malý ľudovoumelecký predmet na pamiatku a ostanú už len spomienky na pekne
strávený čas.

Program na víkendový pobyt
Návštevníkom, ktorí sa rozhodnú pre víkendový pobyt, sa budeme snažiť vyplniť ich
voľný čas prevažne na našom areáli. Tak, ako už boli spomínané jednotlivé činnosti
v programe pre hostí na 7dní.
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Personálny plán
Personálne obsadenie odporúčame

zabezpečiť v dvoch skupinách, prvú skupinu

zamestnancov budú tvoriť rodinný príslušníci na pozíciách:
Riaditeľ, manažér = majiteľ:
(zodpovedá za chod celého zariadenia, privítanie a oboznámenie zákazníkov, propagácia)
Ekonómka, recepčná:
(ekonomické záležitosti podniku, ubytovanie hosti, prijímanie objednávok)
Ošetrovateľ, správca, remeselník:
(kŕmenie a ošetrovanie zvierat, údržba zariadenia, čistota verejného priestranstva, remeselná
dielňa)
Druhú skupinu budú tvoriť traja zamestnanci:
Pracovník 1 (Sprievodca) - poradenská činnosť pri záujme o vychádzku do blízkeho okolia,
spisovanie záujemcov o odvoz do vzdialenejších objektov, odvoz prípadných záujemcov,
sprevádzanie - v prípade požiadania zo strany návštevníka, sprostredkovanie atrakcií
ponúkaných strediskom. Sprievodca musí byť k dispozícií vždy keď je to potrebné, poskytuje
poradenskú činnosť a rýchle zorientovanie návštevníkov v danom mieste (reštaurácia,
suveníry, miesto vstupu...).
Požiadavky: komunikatívnosť, zodpovednosť, aktuálny prehľad o okolí (podujatia),
organizačné schopnosti, znalosť cudzích jazykov jazyka.

Pracovník 2 (Upratovačka) - stará sa o čistotu ubytovacích priestorov v celom
agroturistickom zariadení a výmenu bielizne.
Požiadavky: zodpovedný prístup ku klientovi
Pracovník 3 (Kuchár - Čašník) – ma na starosti kuchyni, varenie a servírovanie jedál.
Požiadavky: vyučený v odbore, ochota, komunikatívnosť, prax v podobnom zariadení.
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Nákupy, na zabezpečenie chodu kuchyne, krmiva pre zvieratá, čistiace prostriedky
a hygienické potreby zabezpečí majiteľ, poprípade niektorý z pracovníkov poverený
majiteľom. Po zabehnutí prevádzky sa predpokladá zvýšený záujem zo strany hosti a tým aj
nutnosť klásť vyššie pracovné nasadenie. Do úvahy pripadá ešte možnosť zamestnávať
sezónnych brigádnikov.

Hodnotenie otázky konkurencie modelu agroturistického zariadenia
Vzhľadom na výnimočnú ponuku atraktívnych služieb nepredpokladáme väčšiu
konkurenciu. ,,Čím je služba originálnejšia, tým sa konkurenčný potenciál znižuje“.
Konkurencia mnohých podnikateľov podnecuje k tomu, aby svoje služby nie len rozširovali,
ale aj skvalitňovali a tým uspokojovali čoraz náročnejších zákazníkov. Cena primeraná
kvalite služieb, zaručuje viacero spokojných zákazníkov.
Konkurencia v podobe ubytovacích a stravovacích služieb je v danej lokalite pomerne
široká. Zariadenie zákazníkov oslovuje atraktívnymi službami, ktoré chýbajú v ponukách
konkurentov. Konkurenčné nevýhody sa zhodnocujú

po zabehnutí agroturistického

zariadenia.

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

183

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

11. ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ PRE IDENTIFIKÁCIU
ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU OKRESU LEVOČA

Okres Levoča
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Mestá a obce okresu Levoča
Baldovce
Beharovce
Bijacovce
Brutovce
Buglovce
Dlhé Stráže
Doľany
Domaňovce
Dravce
Dúbrava
Granč- Petrovce
Harakovce
Jablonov
Klčov
Korytné
Kurimany
Levoča
Lúčka
Nemešany
Nižné Repaše
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Oľšavica
Ordzovany
Pavľany
Poľanovce
Pongrácovce
Spišské Podhradie
Spišský Hrhov
Spišský Štvrtok
Studenec
Torysky
Uloža
Vyšné Repaše
Vyšný Slavkov

Základná charakteristika okresu:

Rozloha: 357 km2
Počet obyvateľov1): 33 262
Hustota obyvateľov na 1 km2: 89
Počet obcí: 33 z toho so štatútom mesta: Levoča a Spišské Podhradie
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Národnosť:
slovenská: 91,22
poľská: 0,03
česká: 0,24
rusínska: 0,22
maďarská: 0,06
ukrajinská: 0,05
rómska: 7,14
ostatná: 1,04

Vierovyznanie:
Rímskokatolícka cirkev: 85,37
Pravoslávna cirkev: 0,33
Gréckokatolícka cirkev: 4,98
ostatná, nezistená: 3,56
Evanjelická cirkev augs. vyznania: 0,90
bez vyznania: 4,86
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Okres Levoča je najmenším okresom Prešovského kraja. Leží v juhozápadnej časti
Prešovského kraja obklopený okresmi - Poprad, Kežmarok, Sabinov a Prešov a jedným
okresom Košického kraja - Spišskou Novou Vsou.

Demografia
Tvorí ho 33 obcí, z toho 2 mestá: Levoča a Spišské Podhradie, hustota obyvateľstva na
km2 je 89 osôb. Počtom obyvateľom 33 262 sa zaraďuje na 11. miesto v kraji. Vo vidieckych
sídlach žije 43 % obyvateľov okresu. Najstaršia obec je Jablonov (1235), najmladšia
Nemešany (1570), s najväčším počtom obyvateľov Spišský Štvrtok (2273), s najmenším
počtom obyvateľov Harakovce (70). Okres Levoča bol na základe zákona SNR SR č. 221/96
Z. z. začlenený do Prešovského kraja, počtom obyvateľov patril medzi jeho druhý najmenší
okres. Od 15. stor. do 31. 12. 1922 bol centrom Spišskej župy. Okresným sídlom (s rôznymi
právomocami a rôznymi názvami) bol nepretržite od 15. stor. do roku 1960. Od roku 1960 do
1996 patrila väčšina územia do okresu Spišská Nová Ves, ten patril do Východoslovenského
kraja. K 31. 12. 2003 bol Okresný úrad v Levoči zrušený. V súčasnosti výkon štátnej správy
pre okres Levoča zabezpečuje Obvodný úrad v Poprade. Na pracovisku v Levoči zostali
niektoré odbory - všeobecnej vnútornej správy, živnostenského poistenia, krízového riadenia,
vnútorných vecí a informatiky.1
Veková štruktúra obyvateľstva v okrese Levoča: predproduktívny vek 19,3 %
(6 377), produktívny vek 62,9 % (20 803) a poproduktívny vek 17,8 % (5 883).

Geografia
Územie okresu zaberá časť Hornádskej kotliny, časť Levočských vrchov a Branisko. Je
prevažne hornatý miestami až do výšky 1200 m n. m. (Smrekovica). Obklopený je vencom
hôr, zo severu Levočským pohorím, ktoré je známe neobyčajne pestrou migráciou rôznych
druhov zveri a vtáctva. Z východu je to Branisko s národnou prírodnou rezerváciou Rajtopíky.

1

Ústredný portál verejnej správy. 2012. In: Okres Levoča. Dostupné na: http://www.portal.gov.sk
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Týmto pohorím prechádza prirodzená hranica medzi Spišom a Šarišom. Južnú časť vypĺňa
Hornádska kotlina. Zvyšok územia leží v chladnej klimatickej oblasti. Územím okresu, cez
vrch Brezová, prechádza hlavné európske rozvodie Čierneho a Baltického mora. Na severe je
územie odvodňované riekou Torysa, na juhu Hornádom. Okres nemá žiadne nerastné
suroviny s výnimkou dekoračného kameňa a tehliarskej hliny v meste Spišské Podhradie.
Celoštátny význam majú pramene minerálnej vody v obci Baldovce. V obci Lúčka bol
objavený termálny prameň s teplotou 32,6 °C. V obci Spišský Štvrtok je geologický vrt s
prameňom termálnej vody s teplotou 30 °C. Najvyššie položená obec je Uloža 884 m n. m.
Najnižší bod leží v katastri Spišského Podhradia (420 m n. m.).

Pre turistov sú najzaujímavejšie kultúrnohistorické pamiatky. Ide hlavne o historické jadro
Levoče so starobylými stavbami a jedinečnou výzdobou Chrámu sv. Jakuba, kde hlavný oltár
pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Nachádza sa tu aj Spišské múzeum. Spišské
Podhradie so Spišskou Kapitulou je mestskou pamiatkovou rezerváciou zaradenou do
zoznamu pamiatok UNESCO. Veľmi pekný je aj neobarokový kaštieľ v Spišskom Hrhove
a neskorobarokový kaštieľ v Bijacovciach.
V okrese Levoča nie je národný park ani chránená krajinná oblasť. Maloplošné chránené
územia tvorí päť prírodných pamiatok: Jazerec, Jazierko na Pažiti, Podhorské, Travertínová
kopa Sobotisko, Zlatá brázda, tri národné prírodné rezervácie: Dreveník, Rajtopiky, Sivá
brada, dve prírodné rezervácie: Hájik, Na bani a napokon chránený areál Uhliská.

Mesto Levoča sa rozprestiera na rozhraní Hornádskej kotliny a Levočských vrchov. Počtom
obyvateľov 14 585 sa radí na 9. miesto medzi mestami Prešovského kraja. Prvá písomná
zmienka o sídle pochádza z roku 1249. Bola sídlom Spišskej stolice a neskôr župy. Okresným
mestom bola od roku 1923, pričom túto funkciu stratila v roku 1960. Do katastra mesta
Levoča patrí i jedno z najstarších pútnických miest na Slovensku – Mariánska hora. V roku
1995 sa tu konala najväčšia púť v našich dejinách a to počas návštevy pápeža Jána Pavla II.
Mesto Spišské Podhradie leží vo východnej časti Hornádskej kotliny pod Spišským hradom.
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Jeho prvá písomná zmienka pochádza z roku 1249. Počtom obyvateľov 3826 je štvrté
najmenšie mesto kraja.

História
Osídlenie územia dnešného okresu je známe už z predhistorického obdobia. Svedčia o tom
archeologické náleziská na Dreveníku, Spišskom hrade, Myšej Hôrke, Zalužanoch, Krigove a
na mnohých iných, archelógmi zmapovaných i nezmapovaných lokalitách. O slovanskom
osídlení hovoria nálezy už začiatkom 6. stor. Výraznejšie bola táto oblasť zaľudňovaná od
prvej polovice 13. stor. Po tatárskych vpádoch (1241) umožnili uhorskí panovníci usadiť sa
vo vyplienenej krajine nemeckým usadlíkom. Pre vytvárajúce sa spoločenstvo Provinciu
spišských Sasov dostali osobitné hospodárske výhody od kráľa Štefana V. v roku 1271.
Levoča sa stala centrom Provincie. V 13. -14. stor. sa s rozvojom baníctva a remesiel na Spiši
začali rozvíjať mestské sídla, z ktorých Levoča a Kežmarok boli najväčšie, a viacero menších
miest, ktoré sa neskôr vyvíjali ako obce. Po odlesňovaní územia vznikali menšie vidiecke
sídla a osady. Vo vnútri Levočského pohoria sa vytvárali sídla s valašským obyvateľstvom,
zaoberali sa pastierstvom a drevorubačstvom (Torysky, Repaše, Oľšavica). Hlavným
zamestnaním vidieckeho obyvateľstva na území dnešného okresu bolo poľnohospodárstvo,
zamerané na pestovanie ovsa, jačmeňa, ľanu, zemiakov. Dobré podmienky boli aj pre
ovocinárstvo a pestovanie rôznych technických plodín.

Hospodárstvo
Do roku 1989 bolo v regióne hlavným zdrojom práce a zárobku strojárstvo, potravinársky,
textilný priemysel, lesné hospodárstvo, stavebníctvo a rozvinuté poľnohospodárstvo. Prechod
na trhovú ekonomiku viedol k recesii vo všetkých sektoroch. Príčinou drastického úpadku
ekonomiky okresu bola strata východoeurópskych trhov Rady vzájomnej hospodárskej
pomoci (RVHP), trhu v ZSSR a nemožnosť konkurovať na otvorenom trhu vo svete a aj
nesprávne politické riadenie ekonomiky v štáte. Priemyselná produkcia v okrese Levoča je
veľmi nízka. S tržbami v priemysle sa okres Levoča zaraďuje na posledné miesta v
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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.
Katastrálna výmera okresu je 35722 ha, z toho poľnohospodárstvo pôda 20742 ha, orná pôda
10115 ha, lesná pôda 12459 ha.

Pôdny fond obhospodarovali donedávna roľnícke družstvá a štátne majetky. Dnes sú to len
menšie spoločnosti s. r. o., akciové spoločnosti a drobní agropodnikatelia. V súčasnosti sú
mnohé z nich na úpadku. Poľnohospodári sa zameriavali a zameriavajú na pestovanie obilnín,
olejnín, zemiakov, krmovín na ornej pôde. Pasienky sú vo väčšine lokalít nevyužívané. V
dôsledku recesie celého národného hospodárstva je neustály pokles poľnohospodárskej
výroby. Hlavne úpadok poľnohospodárstva spôsobil pokles životnej úrovne v okrese.
Najvýznamnejším projektom, ktorý zatiaľ mal spropagovať kultúrne dedičstvo regiónu, je
"Gotická cesta". Spája mestá a dediny s významnými architektonickými pamiatkami na území
Spiša a Gemera. Pre okres Levoča je rozvoj cestovného ruchu prioritou. 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. Toto sú
vzácnosti okresu, ktoré by sa mohli využívať formou poznávacieho cestovného ruchu. V
oblasti služieb je k dispozícii cca 680 lôžok a 2200 stoličiek. Strediská cestovného ruchu
okresu Levoča: Levočská dolina - vodná nádrž s možnosťou kúpania a ubytovania v chate pri
nádrži, Závada - zimná a letná turistika. Krúžok - možnosť bežeckého lyžovania, Branisko turistika a cykloturistika s národnou prírodnou rezerváciou Rajtopiky. Sivá Brada a okolie náučno-poznávací turistický chodník so stopami histórie a prírodnými zaujímavosťami.
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Bohatý je kultúrno-historický potenciál okresu. Hrady: Spišský hrad, patrí k najväčším
stredovekým hradným komplexom v Európe. Kaštiele a kúrie: 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., Spišský Hrhov - neobarokový kaštieľ, dnes slúži ako výchovné zariadenie
so školou. Okres 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, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie,
Torysky, Vyšný Slavkov, Vyšné Repaše a Závada.

Infraštruktúra
V Levoči majú sídla pracoviská Obvodného úradu v Poprade, Štátny archív - zariadenie
Ministerstva vnútra SR, banky - VÚB, a. s., Unibanka, a. s., Slovenská sporiteľňa, a. s., s
filiálkami, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Poštová banka, a. s., poisťovne - Slovenská
poisťovňa, a. s., Sidéria, VŠZP, Nemocnica s poliklinikou, lekárne, štátni i neštátni lekári,
daňový úrad, polícia, pošta - má 10 pobočiek v obciach okresu, tlačiarne, jedinečná tlačiareň
kníh a časopisov pre nevidiacich v bodovom písme a zvukovej podobe, Lyžiarsky klub
nevidiacich a slabozrakých športovcov pri Rehabilitačnom stredisku zrakovo postihnutých,
školy materské, základné, stredné, Základná umelecká škola aj v Spišskom Podhradí,
špeciálne školy pre nevidiacich, slabozrakých, nepočujúcich, osobitné školy, detašované
pracovisko Katolíckej univerzity v Ružomberku, Slovenské národné múzeum - Spišské
múzeum v Levoči, pamiatkový ústav, reštaurátorské ateliéry, Starožitníctvo Antique. V
Spišskom Podhradí na Spišskej Kapitule je vysoká škola Teologický inštitút rímsko-katolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského, Kňazský seminár biskupa
Jána Vojtaššáka a biskupský úrad. Spišská diecéza je rozdelená na dekanáty. Do dekanátu
Spišská Nová Ves patrí subdekanát Levoča, Spišská Nová Ves a Spišské Podhradie. Do
subdekanátu Levoča patria farnosti Hrabušice, Iliašovce, Levoča, Spišský Hrhov,
Domaňovce, Klčov, Spišský Štvrtok, Uloža, Vyšné Repaše a Rehoľa menších bratov
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konventuálov minoritov. Do subdekanátu Spišské Podhradie patria farnosti Bijacovce,
Brutovce, Bystrany, Kľuknava, Poľanovce, Slatviná, Spišský Hrušov, Spišské Podhradie,
Spišská Kapitula, Spišské Vlachy, Vyšný Slavkov a Žehra. Územím okresu vedie cesta
medzinárodného významu 18/E50: Žilina - Prešov. Železničné spojenie zabezpečuje mesto
Spišská Nová Ves (12 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 susednom meste Poprad (26 km).2

Vzdelávanie

Marginalizované rómske komunity

Celkový počet obcí v okrese Levoča:

33

Počet obcí s rómskymi komunitami:

10

2

Ústredný portál verejnej správy. 2012. In: Okres Levoča. Dostupné na: http://www.portal.gov.sk
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Percentuálny podiel obcí s rómskymi komunitami: 30,30 %
Počet Rómov v okrese:
- 1 809 (5,44 % - prihlásených k rómskej národnosti)

- 7 373 (22,63 % - kvalifikovaný odhad skutočného počtu Rómov
v marginalizovaných komunitách)
Zdravotné stredisko:

3 obce

Policajná stanica:

2 obce

Všetkých 10 obcí s rómskymi komunitami prevádzkuje predškolské zariadenia. Základné
školy sú v 9 obciach. V obci Doľany základná škola nie je. Na stredných odborných školách
okresu v pôsobnosti Ú PSK študuje 19 rómskych žiakov a na Gymnáziu v Levoči študujú 3
rómski žiaci.3

3

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Sociálno-ekonomická analýza okresov Poprad, Kežmarok, Levoča,
Prešov 2011
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12.ZAMESTNANOSŤ V CESTOVNOM RUCHU AKO VÝZNAMNÝ
POTENCIÁL ROZVOJA ÚZEMIA OKRESU LEVOČA
A NEZAMESTNANOSŤ AKO JEDEN Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH
ROZVOJOVÝCH LIMITOV.
Zamestnanosť

Miera evidovanej nezamestnanosti v okresoch SR (08/2012)
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Prešovský samosprávny kraj
Zamestnanosť v kraji v priemere za rok 2010 v organizáciach s počtom zamestnancov 20
a viac a v neziskových organizáciach dosiahla 108 691 fyzických osôb a medziročne
zaznamenala pokles o 2,7 %. Podľa ekonomickej klasifikácie SK NACE z celkového počtu
zamestnaných v kraji pracovalo najviac osôb v priemysle 32 126 (29,6 %). Vo vzdelávaní
zamestnanosť dosiahla 21,1 %, v zdravotníctve a sociálnej pomoci pracovalo 11,8 %
zamestnancov, vo verejnej správe a obrane, povinnom sociálnom zabezpečení 11,5 % a v
obchode pracovalo 7,4 % zamestnancov. Zamestnanosť v rámci priemyslu ovplyvnila najmä
výroba potravín (12,7 %) a výroba odevov (12 %).
Medziročne najväčší pokles zamestnanosti bol zaznamenaný v doprave a skladovaní o 18,8%,
vo finančných a poisťovacích činnostiach o 14 %, pôdohospodárstve o 13,3 % a v
ubytovacích a stravovacích službách o 7,7 %. Naopak, nárast bol zaznamenaný v odborných,
vedeckých a technických činnostiach o 61,5 %, v administratívnych a podporných službách o
31,2 % a v stavebníctve o 8,1 %. V súkromnom sektore bolo k 31. 12. 2010 zamestnaných 62
365 osôb (57,5 %) pri medziročnom poklese o 6,3 %. Vo verejnom sektore bolo
zamestnaných 46 135 osôb a oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol zaznamenaný
nárast o 2,1 %. Na zamestnanosti kraja sa verejný sektor podieľal 42,5 %. Z územného
hľadiska zamestnanosť v porovnaní s minulým rokom vo viacerých okresoch kraja
zaznamenala pokles. Najväčší pokles bol zaevidovaný v okrese Stropkov o 27,6 %,
Medzilaborce o 19,7 % a Humenné o 9,3 %. Nárast bol zaznamenaný len v okresoch Snina o
14,5 %, Svidník o 4,9 %, Prešov o 3,3 % a Sabinov o 3,1 %. Najvyšší podiel na zamestnanosti
kraja mali okresy Prešov 30,5 %, Poprad 17,7 % a najmenej sa podieľali okresy
Medzilaborce 0,8 % a Stropkov 1,7 %.
Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v organizáciach s počtom zamestnancov 20
a viac a v neziskových organizáciach v kraji za rok 2010 dosiahla 650 Eur (index 104,6).
Vývoj priemerných nominálnych mesačných miezd v okresoch kraja bol priaznivý. Mzda
vzrástla vo všetkých okresoch od 1,4 % v Humennom do 9,4 % v Snine. V roku 2010 bolo v
Slovenskej republike k dispozícií priemerne 13 424 voľných pracovných miest5), z toho na
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Prešovský kraj pripadlo 888 (6,6 %) miest. Najviac 6 776 voľných pracovných miest bolo k
dispozícií v Bratislavskom kraji.
Na celoslovenskej zamestnanosti sa Prešovský kraj podieľal 8,7 %. Priemerná nominálna
mesačná mzda zamestnanca v kraji bola nižšia o 190 Eur oproti priemeru za SR (840 Eur).
Počet uchádzačov o zamestnanie v Prešovskom kraji ku koncu decembra 2010 oproti
rovnakému obdobiu minulého roka vzrástol o 1 554 osôb a dosiahol 79 635 osôb. Z toho
disponibilný počet uchádzačov o zamestnanie dosiahol 68 326 osôb a oproti decembru 2009
sa zvýšil o 765 uchádzačov. Do zamestnania nemohlo nastúpiť z dôvodu dočasnej pracovnej
neschopnosti a OČR 9 330 uchádzačov. Z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bolo
1 978 zaradených na absolventskú prax.
Miera evidovanej nezamestnanosti z disponibilného počtu uchádzačov v Prešovskom kraji ku
koncu decembra 2010 dosiahla 17,8 %. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka
poklesla o 0,5 percentuálneho bodu.
Pri medziokresnom porovnaní najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti dosiahli okresy
Kežmarok (26,2 %), Sabinov (25,7 %), Vranov nad Topľou (19,7 %) a Bardejov (19,4 %).
Najnižšia miera nezamestnanosti bola zaznamenaná v okresoch Poprad (10,7 %), Stará
Ľubovňa (13,6 %), Humenné (15,7 %) a Prešov (16,6 %). V štruktúre uchádzačov o
zamestnanie v Prešovskom kraji bolo 36 225 žien (45,5 %). Počet uchádzačov o zamestnanie
zdravotne postihnutých dosiahol 2 475 a na celkovom počte sa podieľal 3,1 %. Podľa dĺžky
trvania nezamestnanosti prevláda dlhodobá nezamestnanosť, zahŕňajúca 43 600 uchádzačov o
zamestnanie, ktorí boli bez práce dlhšie ako 1 rok, s podielom 54,7 % na celkovom počte
uchádzačov o zamestnanie. Prešovský kraj sa podieľal 20,9 % na celkovom počte uchádzačov
o zamestnanie v SR. Miera evidovanej nezamestnanosti v Prešovskom kraji bola o 5,29
percentuálneho bodu vyššia ako bol celoslovenský priemer (12,5 %).
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Okres Levoča

Charakteristika okresu Levoča
Okres Levoča patrí k priemyselne málo rozvinutým okresom s veľmi nízkym počtom väčších
priemyselných podnikov (nad 20 zamestnancov) a poľnohospodárskou výrobu s malými
výrobnými kapacitami. Okres je charakteristický vysokou sezónnosťou prác (odvetvie
poľnohospodárstva, lesníctva). Produktivita práce zaostáva za celoštátnym priemerom, aj za
výsledkami Prešovského kraja. Taktiež intenzita investovania dosahuje veľmi nízke hodnoty.
Pre priemyselné aktivity je charakteristické ich vykonávanie malými prevádzkami. Silnou
stránkou okresu je významné postavenie kultúrno-historického centra nielen na území Spiša,
ale aj Slovenska a Európy.

Okres Levoča je rozlohou najmenším okresom Prešovského kraja. Na rozlohe 357 km2 žije
33 262 obyvateľov (SODB 2011), z toho mužov je 16 562 a žien 16 700.

Organizačná štruktúra ekonomiky
V registri organizácií Štatistického úradu SR v okrese Levoca k 31.12.2011 bolo
evidovaných 707 právnických osôb, čo je o 44 viac ako v roku 2010. Z uvedeného poctu bolo
314 (44 %) podnikov zameraných na tvorbu zisku a medziročne sa ich počet zvýšil o 13 %. Z
hľadiska právnej formy podnikov prevažovali spoločnosti s ručením obmedzeným (78 %).
Akciové spoločnosti sa podieľali 1,3 %, družstvá 5,4 % a fyzické osoby zapísané v
obchodnom registri 1,3 %.

Počet neziskových inštitúcií v roku 2011 oproti roku 2010 vzrástol o 9 na 393 a predstavoval
56 % zo zaregistrovaných právnických osôb. V štruktúre neziskových inštitúcií prevažovali
združenia (36%). Rozpočtové organizácie sa podieľali 9,4 % a cirkevné organizácie 10 %.
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V registri organizácií k 31. 12. 2011 registroval Štatistický úrad SR v okrese Levoča spolu 2
105 fyzických osôb - podnikateľov, co je o 1,5 % menej než koncom decembra 2010. Z
celkového poctu fyzických osôb nezapísaných v obchodnom registri bolo 1 901 živnostníkov,
83 podnikajúcich v slobodných povolaniach a 121 samostatne hospodáriacich roľníkov.

Zamestnanosť
Zamestnanosť v kraji v priemere za rok 2011 v organizáciách s počtom zamestnancov 20 a
viac a v neziskových organizáciách dosiahla 3 445 fyzických osôb (medziročný nárast o 231
osôb). Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v organizáciách s počtom
zamestnancov 20 a viac a v neziskových organizáciách v kraji za rok 2011 dosiahla 622 Eur
(medziročný pokles o 23 eur). Medzi najväčších zamestnávateľov okresu patria Všeobecná
nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. (Ø počet zamestnancov v roku 2011 - 523),
Rímskokatolícka cirkev BISKUPSTVO (Ø počet zamestnancov 349), MsÚ Levoča (Ø počet
zamestnancov 133) a TROLIGA BUS, spol. s r.o. (Ø počet zamestnancov 80).
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13.Popis stavu cestovného ruchu na Slovensku, v samosprávnom kraji
a okrese na základe dát štatistického úradu SR
Motívy zahraničných návštevníkov Slovenskej republiky (%)

Zdroj: ŠÚ SR

Typy zahraničných návštevníkov (%)

Zdroj: ŠÚ SR
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Kapacity ubytovacích zariadení podľa kategórií a tried v Slovenskej republike (počet
lôžok)

Zdroj: ŠÚ SR

Kapacity ubytovacích zariadení podľa krajov v Slovenskej republike (počet lôžok)

Zdroj: ŠÚ SR
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Turistická hustota v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky (počet lôžok / km2)

Zdroj: ŠÚ SR

Vývoj výkonov cestovného ruchu v Prešovskom samosprávnom kraji v r. 2000 – 2008
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Počet prenocovaní
Počet lôžok

Počet návštevníkov

2006

2007

2008

2 658
893

2.904.0
79

3051.6
52

2.839.4
31

2.356.6
64

2.170.12
8

2 265
092

2 357
265

2 447
577

25 083

29 015

30 885

31 025

32 807

31 049

31 263

35 420

33 942

745
178 687 420 608 514

621 032

647 068

699 415

736 051

597 375 695 597

Počet zariadení

274

436

462

477

471

449

464

572

625

Prenocovania na
návštevníka

4,5

4,2

4,1

4,1

3,9

3,5

3,5

3,4

3,3

Zdroj: ŠÚ SR
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Počet
Počet lôžok
Počet prenocovaní
Počet
návštevníkov v
v
návštevníkov v ubytovacích
ubyt.
ubytovacích
ubyt. zariadeniach zariadení
zariadeniach zariadeniach
2010
Prešovský
kraj
Ubytovaci 2
e
zariadenie
spolu
Hotely
1
Penzióny
Kempingy

2011 2010 2011

2010

2011 2010 2011

024 817 2 027 582

585

551 611 663 618 470 31 844 31 207

236 601 1 278 204
158 725 164 474
22 608
19 578

103
131
8

105 406 061 416 696 12 597 12 857
123 64 653 66 625 4 453 4 271
8 9 133 7 782 3 785 3 861

Zdroj: ŠÚ SR

Počet
Počet
prenocovaní
Počet
Počet lôžok v
návštevníkov
návštevníkov v ubytovacích
ubytovacích
v ubyt.
ubyt.
zariadení
zariadeniach
zariadeniach
zariadeniach
2010

2011 2010 2011

Okres
136 268 154 968
Kežmarok

104

2010

2011

2010

2011

97 50 964 55 103

3 611

3 527

Zdroj: ŠÚ SR

Počet
prenocovaní
návštevníkov v
ubyt.
zariadeniach
2010
Okres
Stará
Ľubovňa

Počet
Počet
Počet lôžok v
návštevníkov
ubytovacích
ubytovacích
v ubyt.
zariadení
zariadeniach
zariadeniach

2011 2010 2011

149 777 159 209

45

2010

2011

2010

2011

42 30 000 33 009

2 683

2 799

Zdroj: ŠÚ SR
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Počet
Počet prenocovaní
Počet
Počet lôžok v
návštevníkov v
návštevníkov v
ubytovacích
ubytovacích
ubyt.
ubyt. zariadeniach zariadení
zariadeniach
zariadeniach
2010

2011 2010 2011

Okres 1 230 502 1 231 150
Poprad

236

2010

2011

2010

2011

223 376 108 390 185 14 264 14 096

Zdroj: ŠÚ SR

Marketingová štúdia ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu
Mikroregión Spišská Občina

204

