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1. Dôvody na obstaranie Územnej prognózy (ďalej ÚPG) 
 

Na základe zmluvy Prešovského samosprávneho kraja č. 61/2007/ODDIVS zo dňa 20.07.2007 
vyplynula požiadavka vypracovať Územnú prognózu regiónu Prešov – Disponibilnosť územia 
Prešovského kraja pre vstup investorov, čo súviselo s prijatými závermi vyplývajúcimi z územného 
plánu veľkého územného celku Prešovského kraja v roku 1998, zmien a doplnkov územného plánu 
veľkého územného celku Prešovského kraja 2001 a zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 
2004, ktoré boli schválené všeobecne záväzným nariadením č. 4, zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja, uznesením č. 228 zo dňa 22. júna 2004, ktoré nadobudlo účinnosť dňa: 
30.júla 2004. 
Potreba čiastkových riešení funkčného a priestorového usporiadania územia Prešovského kraja 
vyplynula z ekonomického vývoja, rozhodnutí ústredných orgánov štátnej správy, podnetov 
miestnej samosprávy ako aj medzištátnych dohôd. Ďalšou z požiadaviek pre vypracovanie 
predmetnej dokumentácie je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej PHSR PSK), ako základného programového dokumentu, ktorý 
vyjadruje rozvojové potreby, určuje ciele, ktoré chce kraj dosiahnuť v strednodobom časovom 
horizonte do roku 2010 s výhľadom do roku 2015.  
Základným podkladom pre započatie prác bolo Zadanie pre Územnú prognózu regiónu Prešov – 
Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov. 
 
2. Ciele a požiadavky územnej prognózy  
 
2.1. Hlavné ciele územnej prognózy 
 
Základné ciele súčasnej územnoplánovacej politiky možno v kontexte so základnými cieľmi 
v Európskej únii  definovať takto: 
-  Podpora rozvoja ekonomickej základne a posilnenie jej konkurencieschopnosti a  efektívnosti 
-  Podpora rovnovážneho sídelného rozvoja, vrátane rozvoja vidieka  
-  Zabezpečenie rovnocennej dostupnosti k infraštruktúram  
-  Ochrana a tvorba životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva  
-  Podpora integrácie a kohéznosti  
-  Zabezpečenie udržateľného rozvoja 

Hlavným cieľom územnej prognózy je vytvoriť územnoplánovací podklad pre aplikáciu 
územnoplánovacej politiky v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, preverujúci  
priestorové, územnotechnické a environmentálne podmienky pre umiestňovanie investícií do  
funkčných celkov priemyselnej výroby, poľnohospodárskej výroby, cestovného ruchu, výskumu a 
vývoja v regionálnych rozvojových póloch z hľadiska potrieb, vyplývajúcich z Návrhu smerovaní 
rozvoja regiónu Východné Slovensko na úrovni NUTS II, schváleného v zastupiteľstvách PSK a 
KSK v júni 2005.  
 
2.2. Špecifické ciele územnej prognózy  
 
Špecifické ciele územnej prognózy vo vzťahu k hlavnému cieľu a vo vzťahu k sociálnej, 
ekonomickej a environmentálnej situácii regiónu PSK sú definované nasledovne: 
Navrhnúť koncepciu dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného vyžívania územia  
regiónu s prioritou trvalo udržateľného rozvoja:  

-  priemyslu a služieb  
- cestovného ruchu a rozvoja vidieckeho turizmu 
- poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 
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Zosúladiť zámery zainteresovaných subjektov a posúdiť  pripravenosť územia PSK pre ďalší jeho 
rozvoj v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. 
Doriešiť koncepciu  rozvoja  infraštruktúry ako podmienky pre ďalší rozvoj podnikania, pre ďalší 
prílev investícií a pôsobenie na zvyšovanie kvality života obyvateľstva. 
 
2.3. Požiadavky na overenie dlhodobej stratégie rozvoja územia regiónu 
 
Z hľadiska overenia dlhodobej stratégie rozvoja územia regiónu vyplývajú pre riešenie Územnej 
prognózy regiónu tieto požiadavky: 

- Navrhnúť priestorové usporiadanie priemyselnej výroby a služieb podľa ich významovej 
hierarchie 

- navrhnúť priestorové usporiadanie rozvoja cestovného ruchu  
- navrhnúť priestorové usporiadanie rozvoja poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  
- vymedziť rozvojové priestory vidieka 
- vymedziť priestory odpadového hospodárstva 
- zdokumentovať strategické zdroje pitnej vody  
- zdokumentovať komplexný RÚSES  

 
3. Vyhodnotenie variant spracovanných v predošlej etape a priemet     

vyhodnotenia ich prerokovania ako východiska pre spracovanie výsledného 
variantu.  

 
Na základe požiadavky vyplývajúcej zo zadania a náväzných analýz ako podkladu pre  
územnú prognózu boli spracované dve varianty riešenia ako podklad k prerokovaniu a následnému 
spracovaniu výslednej varianty. 
1. Variant: Územný priemet optimistického scenára ekonomického vývoja, či ciele a opatrenia ROP 
a UPN VUC Prešovského kraja napĺňajú podmienky pre jeho uskutočňovanie. 
2. Variant: Kvalitatívna prognóza územného rozvoja disponibilných priestorov pre vstup investorov  
Na základe zhodnotenia týchto variant bolo doporučené ďalej rozvíjať strategický rozvoj na 
zásadách variantu č.2, s doplnením jednotlivých atribútov z variantu č.1, smernej časti a časti 
zaväzných regulatívov  zo  Z+D UPN VÚC Prešovského kraja 2004.  
Správnosť tohto postupu potvrdil aj prerokovací proces týchto variantov a pokyny obstarávateľa vo 
vyhodnotení stanovísk a pripomienok ako záväzného podkladu pre spracovanie výsledného 
variantu.   
 
4. Vymedzenie riešeného územia  

 
Pre vypracovanie Územnej prognózy regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja 
pre vstup investorov boli stanovené územie Prešovského kraja, s celkovou výmerou 8974,5 
km2.(ŠÚSR, 2007) Hranice riešeného územia sú vymedzené na juhu a západe administratívnou 
hranicou s Košickým, Banskobystrickým a Žilinským krajom, na severe a východe štátnou hranicou 
s Poľskou a Ukrajinskou republikou.  
 
5. Východiskové podklady  
 
- Úplné znenie zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 103/1990 Zb., zákonom č. 262/1992 Zb., zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z.z., zákonom  Národnej rady Slovenskej republiky č. 
199/1995 Z.z., nálezom Ústavného súdu  Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z., zákonom č. 229/1997 
Z.z., zákonom č. 175/1999 Z.z., zákonom č. 237/2000 Z.z., zákonom č. 416/2001 Z.z., zákonom č. 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   6

553/2001 Z.z. a nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z.z.  a zákon č. 417/2003 
Z.z.,  

- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích 
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 528/2001 Z.z. ktorým, sa vyhlasuje záväzná časť Koncepcie 
územného rozvoja Slovenska 2001 a  Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 1033 z 31. októbra 2001, 
ktorým boli schválené záväzné zásady a regulatívy záväznej časti Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska 2001, 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 679 Z.z. z 27. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného 
plánu veľkého územného  celku Prešovský kraj, 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 12. marca 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 
vlády Slovenskej republiky č. 183/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého 
územného celku Trnavský kraj a o zmene a doplnení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 216/1998 
Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovský kraj v znení 
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 679/2002 Z.z., 

- Zákon Národnej rady SR č. 193 z 18. mája 2001 o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o 
doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na 
usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. 

-  Aktualizácia Národného strategického referenčného rámca Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013“ 
schválený uznesením vlády č. 832 z 8.12.2006  

-  Národný program rozvoja CR v SR na roky 2007 – 2013, MH SR 2005  
- Národný strategický referenčný rámec (rozpracovaná II. verzia) 
- Regionálny operačný program – Slovensko Východ – NUTS II (rozpracovaný) 
- Návrh smerovaní rozvoja regiónu NUTS II Slovensko – Východ, schválené Zastupiteľstvom  PSK dňa 

14.6.2005  
- Projekt POKER  
- PHSR Prešovského kraja 
- Sektorový operačný program – Priemysel a služby – SR 
- Stratégia rozvoja CR v SR do roku 2013 
- Koncepcia rozvoja CR Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č. 923 zo dňa 23.11.2005 
-  Regionalizácia CR SR, Ustav turizmu s.r.o  2005 
-    Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001, schválená nariadením vlády SR č. 528/2002, Z. z.  
- ÚPN VÚC Prešovský kraj – zmeny a doplnky 2004, ktorého záväzná časť bola schválená  Všeobecne 

záväzným nariadením č. 4, zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 228 zo dňa 
22. júna 2004, ktoré nadobudlo účinnosť dňa: 30.júla 2004, 

- ÚPN VÚC Košický kraj  – zmeny a doplnky 2004, ktorého záväzná časť bola schválená  Všeobecne 
záväzným nariadením č. 2/2004, zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja uznesením č. 226 zo 
dňa 30. augusta 2004, ktoré nadobudlo účinnosť dňa: 1.októbra 2004. 

- Projekt územného rozvoja slovensko-ukrajinského prihraničného územia (2002). 
- Projekt územného rozvoja prihraničia Slovenskej republiky a Poľskej republiky (2006). 
- Čiastkové výstupy z platných ÚPN obcí, zámerov, územnoplánovacích podkladov obcí, mikroregiónov 

a združení. 
- UŠ pre umiestnenie priem. parkov vo vybraných oblastiach SR – Prešovský kraj 
- Dohovor o hodnotení vplyvov na ŽP presahujúcich štátne hranice 
- Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva 
- Dohovor o biologickej diverzite 
- Dohovor o mokradiach s medzinárodným významom 
- Dohovor k energetickej charte  
- Dohovor o ochrane a využívaní tokov a medzinárodných jazier 
- Dohovor o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia 
- Európsky dohovor o krajine 
- EAP III na roky 2004-2007 až 2010 
- Národná stratégia TUR – uznesenie vlády SR 1989/2002 
- Akčný plán TUR na Slovensku pre roky 2005-2010 
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- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR do roku 2015 
-     Štátny vodohospodársky plán SR  
-     Výhľadový plán investícií PBaH Košice na rok 2008 – 2015 
- Program odpadového hospodárstva SR do roku 2010 
- Koncepcia ochrany prírody a krajiny 
-  Integrovaná štúdia rozvoja priemyslu regiónu NUTS II Slovensko-východ 
-  Podklady Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO 2007, 2008 
-  Vyjadrenie SEPS a.s. Bratislava č.PS/2007/017 251 zo dňa 19.09.2007 k listu ÚPSK, odbor 

region.rozvoja, úz.plán a živ. prostredia Prešov č . 2154/2007/ODDUPZP-006  
-  Elektroatlas vedení  M1:100000,  2004     
-  konzultácie so zástupcami VSD a.s. Košice 
 
Použitá literatúra a iné zdroje 
 
P. Mariot – Geografia cestovného ruchu, vydavateľstvo VEDA, Bratislava 1983 
Ročenky priemyslu 1999-2007, Štatistický úrad SR, Bratislava 
Trend TOP 2004,2007 – príloha týždenníku TREND 
Štatistický bulletin 2007, Krajská správa ŠÚSR, Prešov 2007 
Cestovný ruch v Prešovskom kraji, Krajská správa ŠÚSR, Prešov 2007 
 
www.statistics.sk, regstad (regionálne databázové tabuľky) 
www.economy.gov.sk,  
www.build.gov.sk 
www.sario.sk 
www.vlada.gov.sk 
 

 
6. Údaje o súlade riešenia územia  so zadaním pre ÚPG  
 
Údaje, ktoré boli uvedené v zadaní, boli premietnuté do riešenia predmetnej prognózy.  Zároveň 
došlo k ich doplneniu a prehĺbeniu na základe podrobných analýz v jednotlivých profesných 
oblastiach, predovšetkým v rozhodujúcich východiskových podkladoch, demografických 
charakteristikách, hospodárskej základne, socialnej infraštruktúry, ochrany prírody a tvorby krajiny, 
územného systému ekologickej stability.  
Naviac boli spracované analýzy so splnením požiadavky na varianty priestorového 
usporiadania, funkčného využitia územia a územnotechnických podmienok. 
 

7. Základná urbanistická koncepcia riešenia 
 
7.1 Popis a zdôvodnenie navrhovanej základne urbanistickej koncepcie riešenia  
 
Slovenská republika je od 1.5.2004 členom Európskej únie. Dôležitým prvkom celkovej integrácie 
je aj integrácia priestorová, ktorá v podobe politiky územného rozvoja prispieva 
konkurencieschopnosti, produktivite a rastu v jednotlivých regiónoch, zabezpečuje budovanie 
komunikačnej i ostatnej technickej infraštruktúry a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva. 
V krajinách Európy sa vytvoril rad koncepčných dokumentov obsahujúcich odporúčania, ktoré 
upravujú postavenie riešeného priestoru v medzinárodných súvislostiach. Riešenie UPG vychádza 
zo súvislosti transformovaných do schváleného dokumentu KÚRS 2001 ako nadradenej 
dokumentácie územného plánovania  a zo zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004. 
Priestor Prešovského kraja je mimo dosahu a vplyvu aglomerácii metropolitného celoeurópskeho 
významu. Pre ďalší vývoj štruktúr osídlenia sú dôležité prihraničné lokality pozdĺž hraníc 
s Poľskom. Vytvorenie Shengenského priestoru mal zásadný dopad na väzby smerom na Poľsko a 
Ukrajinu. 
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Danosti európskej komunikačnej siete ovplyvnia ďalší rozvoj sídelných štruktúr, predovšetkým 
v prepojeniach dohodnutých na medzinárodnej úrovni. Sieť multimodálnych  koridorov, z ktorých 
najmä koridor V.a – Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod, vytvárajú  podmienky pre  ponuku 
severojužného koridoru cez východné Slovensko s možnosťou prepojenia severských a pobaltských 
krajín s Balkánom v smere na Istambul  a tým je vytvorená možnosť vzniku uzla križovania 
multimodálnych koridorov v priestore prešovsko-košického ťažiska osídlenia. Riešené 
nadregionálne väzby vychádzajú z územnotechnických daností, ďalej zo zásad pre realizáciu 
územného rozvoja Slovenska, koordinačnej štúdie rozvoja Slovensko – Poľských prihraničných 
oblastí a hlavných prvkov stratégie rozvoja vojvodstva (Wojewodztwo Malopolskie, 
Wojewoddztwo Podkarpatskie).        
Širšie nadregionálne väzby vo vzťahu k Poľskej republike sú riešené, resp. ďalej sa rozvíjajú 
v oblasti: 
- ochrany prírody, veľkoplošné chránené územia na slovenskej strane nadväzujú na chránené 

územia na poľskej strane (Tatranský národný park na Tatrzansky park narodowy, Národný park 
Pieniny na Pieninsky park narodowy a Popradzky park krajobrazowy, Národný park Poloniny na 
Bieszczadski Park Narodowy, resp. Cisniensko–Wetlinski park krajobrazowy), 

- cestovného ruchu,  vytvoriť podmienky pre spoločné obhospodarovanie a sprístupňovanie 
pohraničných rekreačných oblastí   

- rozvíjať špecializované ozdravovacie a liečebné služby, 
- dopravy a technickej infraštruktúry, vytvárať podmienky pre rozvoj spoločnej vzájomne 

prepojenej železničnej a cestnej siete, zaviesť možnosti spoločného užívania energetických 
zariadení. 

Širšie nadregionálne väzby vo vzťahu k Ukrajine sú riešené, resp. ďalej rozvíjajú v oblasti: 
- ochrany prírody, veľkoplošné chránené územia na slovenskej strane nadväzujú na chránené 

územia na ukrajinskej strane 
- cestovného ruchu, v nadväznosti na rozostavané centrá CR 
- dopravy a technickej infraštruktúry, vytvárať podmienky pre rozvoj spoločnej vzájomne 

prepojenej železničnej a cestnej siete, zaviesť možnosti spoločného užívania energetických 
zariadení. 

 
7.2 Návrh priestorového usporiadania a návrh zásad jeho využitia 
 
Pre rozvojové programy sú stanovené tieto zásady využitia územia : 
- podporovať rozvoj centier a ťažísk osídlenia ako súčasť rozvoja polycentrického systému miest 

a nový vzťah mestských a vidieckych oblastí, 
- vytvoriť podmienky pre zabezpečenie rovnakého prístupu k infraštruktúre a vedomostiam, 
- vytvárať podmienky pre udržateľný rozvoj, rozumné riadenie a ochranu prírodného a kultúrneho 

dedičstva. 
Zásady využitia územia sú konkretizované UPG takto: 
- preferovať dobudovanie rýchleho spojenia a infraštruktúry v sídelných rozvojových osiach, 
- vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón s ohľadom na ich stupeň sociálnoekonomického 

rozvoja, 
- preferovať priestorové a sídelné štruktúry (ťažiská  osídlenia), 

- ťažiskové centrá osídlenia , 
- významné sídla vidieckeho typu, 
- ostatné sídla vidieckeho typu, 

- udržať, resp. rozvinúť upadajúce vidiecke osídlenie s rešpektovaním jeho identity, rozvíjať 
v ňom turizmus a rekreáciu s definovaním nástupných miest, 

- v priestoroch národných parkov, chránených krajinných oblastí a v priestoroch so zvláštnym 
režimom usmerniť stupeň urbanizácie a považovať za prioritu ochranu prírody, podhorské 
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urbanizované pásmo osídlenia rozvíjať s ďalšími funkciami- turizmus, liečba, preventívna 
liečba, rekreácia a šport. 

 
7.3 Priestorová štruktúra a predpoklady rozvoja  
 
Prešovský kraj je vytvorený z častí historicky sa formovaných regiónov a to horného  a časti 
stredného Spiša a horného Zemplína a takmer celého Šariša. Osídlenie v týchto regiónoch sa 
formovalo na základe prírodných daností a ekonomicko-výrobných podmienok v priamych 
súvislostiach na európske obchodné trasy prepájajúce balkánske krajiny s pobaltskými. 
Historicky sa sídelné štruktúry na tomto území formovali predovšetkým severojužným smerom. 
Nové krajské administratívne usporiadanie je priečne organizované, takže tieto hlavné severojužné 
sídelné štruktúry ležia na území Prešovského aj Košického kraja. 
Vychádzajúc z prírodných a územno-technických podmienok kraja, historicky sformovanej 
súčasnej urbanistickej štruktúry, formy osídlenia a využitia územia je formulovaná aj základná  
urbanistická koncepcia.   
Kraj Prešov v štruktúre osídlenia a prírodných podmienok má v zásade dva odlišné typy: 
– nivný charakter, vytvorený vodnými tokmi a kotlinami. Ide predovšetkým o alúvia riek 

Popradu, Torysy, Tople, Ondavy, Laborca a ďalších menších vodných tokov, 
– vysokohorské, horské a pahorkatinové, prezentované Vysokými Tatrami, Belanskými Tatrami, 

Spišskou Magurou, Ľubovnianskou Vrchovinou, Levočskými vrchmi, Slánskym pohorím, 
Čergovom, Šarišskou vrchovinou, Nízkymi Beskydami, Ondavskou vrchovinou, Vihorlatom a 
Bukovskými vrchmi. 

Územie je bohaté na zdroje prírodných liečivých vôd, z ktorých najznámejšie sú Bardejovské 
kúpele, Cigeľka, Vyšné Ružbachy, prírodné zdroje minerálnych stolových vôd Lipovce – Salvator, 
Baldovce, a pramene minerálnych vôd napr. Sivá Brada, Hôrka, Gánovce, Nová Ľubovňa a 
Šarišský Štiavnik. 
Prírodné prostredie je relatívne málo narušené najmä v oblastiach s nízkou ekonomickou aktivitou. 
Ucelené zachovalé časti prírody vymedzujú národné parky (Tatranský národný park, Národný park 
Nízke Tatry, Národný park Slovenský raj,  Pieninský národný park, Národný park Poloniny), 
chránené krajinné oblasti (biosférická rezervácia chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, 
chránená krajinná oblasť Vihorlat) a ďalšie územia viazanej krajiny s vlastným režimom. 
Medzinárodnými kúpeľmi sú Bardejovské kúpele a Vysoké Tatry. Tento charakter z časti 
prezentujú zariadenia na území obcí v  podtatranskej oblasti, ako aj v súčasnosti pripravovaný 
komplex Tatra thermal v k.ú. Stará Lesná a využitie termálných vôd Levočskej panvy s vhodnou 
klímou, aj pre liečebné účely. Severné a východné územia v nadregionálnych väzbách sú 
v priamom kontakte s  cezhraničnými systémami Poľskej republiky a Ukrajiny. 
Osídlenie a sídelná štruktúra UPG vychádza z koncepcie sídelného systému Prešovského kraja na 
základe dvoch základných premís: 
• nutnosti vytvorenia väzieb na európsku sídelnú sieť 
• vytvorenie optimálnych podmienok pre udržateľný rozvoj všetkých spoločenských aktivít. 
Z pohľadu medzinárodných súvislostí sú pre ďalšie utváranie sídelnej štruktúry Prešovského kraja  
popri ekonomických  predpokladoch vývoja spoločnosti a tendenciách nastupujúcej globalizácie, 
ktorej vplyvy majú aj priestorové prejavy, dominujúce najmä nasledovné faktory rozvoja osídlenia: 
• geomorfologické a polohové danosti širšieho i vlastného územia Prešovského kraja, 
• sídelno–priestorové danosti okolitého územia, 
• možnosti vytvárania cezhraničných sídelných systémov, 
• súčasné a uvažované tranzitné dopravné spojenia územím SR. 
Geomorfologické danosti okolitého  územia aj územia Prešovského kraja poskytujú určité jedinečné 
výhody, ale tvoria aj bariéry. Väčšina územia kraja je hornatou krajinou s bohatou a špecifickou 
kultúrno–historickou tradíciou a rekreačným potenciálom. 
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Hornatosť kraja  je však zároveň nevýhodou, a to najmä z pohľadu medzinárodných aj 
vnútroštátnych dopravno–komunikačných väzieb. 
Polohové faktory kraja vyplývajú z jeho centrálnej polohy v strednej Európe a susedstva s 
viacerými krajinami. Túto polohu Prešovský kraj, napriek jeho geomorfologickým danostiam, čo 
najefektívnejšie využiť ako atraktívny prepájací a rozvojový priestor medzi štátmi Európskej únie a 
ostatnými krajinami. 
Medzi sídelno–priestorové danosti okolitého územia, ktoré môžu pozitívne ovplyvňovať aj rozvoj 
sídelných štruktúr Prešovského kraja, patrí najmä dominantnosť košicko–prešovskej aglomerácie v 
karpatskom regióne v juhovýchodnej časti Poľska a východnej časti Maďarska a Zakarpatskej 
Ukrajiny. 
Komunikačné danosti súčasnej i uvažovanej európskej dopravnej siete ovplyvňujú ďalší rozvoj 
sídelných štruktúr v Prešovskom kraji predovšetkým v koridoroch, ktoré boli už odsúhlasené na 
medzinárodnej úrovni ako multimodálne koridory, resp. doplnkové trasy európskeho významu, 
ktoré prechádzajú cez územie Slovenska a tým aj Prešovského kraja alebo ležia v jeho tesnej 
blízkosti a budú mať vplyv na rozvoj prihraničných oblastí. 
Územie Prešovského kraja zaberá 18,3% plochy Slovenskej republiky, pričom počet tu žijúcich 
obyvateľov ku 26.5.2001 predstavoval 14,7 % z celkového počtu obyvateľov štátu. Rozlohou 
najväčšími sú okresy Poprad, Bardejov a Prešov, naopak plošne najmenšími sú okresy Levoča, 
Stropkov a Medzilaborce. Počtom obyvateľov vysoko prevyšujú ostatné okresy Prešov a Poprad, 
najmenej zaľudnené sú okresy Medzilaborce a Stropkov (1.resp. 4.miesto v rámci Slovenska). Len 
okresy Prešov a Sabinov prevyšujú celoslovenský priemer v hustote obyvateľstva, okres Poprad 
prevyšuje celokrajský priemer, ostatné okresy sú pod oboma týmito hodnotami, pričom okres 
Medzilaborce má dokonca najnižšiu hustotu obyvateľstva v rámci Slovenskej republiky. 
Štruktúra osídlenia sa vyznačuje veľkou početnosťou malých obcí, najmä v severnej a 
severovýchodnej polohe. Značná časť obcí nedosahuje  veľkostnú kategóriu 100 obyvateľov. 23 
sídiel má štatút mesta,  pričom veľkostnú kategóriu miest stredného typu (20 – 50 tis.) dosahujú  
mestá .Bardejov, Humenné, Snina a Vranov n/Topľou. Nad 50 tis. obyvateľov dosahujú mestá 
Prešov a Poprad. Na 100 km územia pripadá 7,4 obcí. 
Sídelné systémy vytvárajú siete ťažísk osídlenia, rozvojových osí, sídelných centier a ostatných sietí 
mestských a vidieckych sídiel. Spolu vytvárajú sídelnú štruktúru kraja. 
Pri odporúčaní vytvorenia optimálnej sídelnej štruktúry je potrebné zohľadniť rad činiteľov a 
vzájomných súvislostí. Ide najmä  
• medzinárodné dohovory rôznych odvetvových systémov, 
• koncepcie a princípy priestorového rozvoja v širších medzinárodných súvislostiach, 
• celoštátne a regionálne  odvetvové koncepcie, 
• rozvojové princípy, ktoré boli doteraz prijaté, 
• zohľadnenie ekonomických, sociálnych a kultúrno – historických podmienok konkrétnych 
regionálnych celkov. 
 
Predpoklad  vývoja centier osídlenia:  Pre budúci rozvoj centier, resp. orientáciu podpory  
orgánov pre rozvoj vybraných centier, sa na základe ich priestorovej účinnosti, súčasnej úrovne 
obsluhy jednotlivých priestorov, možných a želaných cieľov rozvoja sídiel a sídelných štruktúr v 
celoštátnych a medzinárodných súvislostiach dajú vyjadriť nasledovné odporúčania: 
- V ďalšom vývojovom období sa musia všetky centrá, predovšetkým však centrá s vyššou 
vybavenosťou a plošnou účinnosťou, orientovať nielen na dobudovanie tradičnej obslužnej 
infraštruktúry, ale aj na vytvorenie podmienok a možností pre poskytovanie služieb adekvátnych 
novým požiadavkám vychádzajúcich z trendov rozvoja tzv. informačnej spoločnosti. Znamená to 
nájsť adekvátnu koncepciu poskytovania služieb v nových systémových a organizačných 
súvislostiach. 
-  Z pohľadu krátkodobejších vývojových trendov je potrebné, aby sa jednotlivé mestá vedeli 
prispôsobiť, resp. aby vedeli optimálne ovplyvniť, očakávané a už prejavujúce sa „tlaky“ veľkých 
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obchodných sietí, ktorých výstavba veľkoplošných obchodných zariadení, častokrát mimo 
zastavaného územia obcí, bude mať vplyv ako na organizáciu a štruktúru predajnej siete v 
konkrétnom meste, ale bude mať aj ďalekosiahle priestorové vplyvy na rozvoj jadrovej aj ostatnej 
časti miest. 
Z hľadiska priestorového rozmiestnenia a účinnosti centier  z pohľadu celoštátnych a 
nadregionálnych súvislostí rozvoja centier a z pohľadu medzinárodných súvislostí ich rozvoja je 
možné konštatovať: 
- V oblasti východnej časti Prešovského kraja, treba venovať pozornosť rozvoju centier v 
Zemplínskej oblasti. Na základe trendov vývoja, ako aj vývoja medzinárodných regionálnych 
štruktúr (Karpatský euroregión), je v Zemplínskej oblasti žiadúce vytvoriť voči centru Prešov 
adekvátne centrum celoštátneho významu. Najvhodnejšie predpoklady pre rozvoj takéhoto centra sú 
v meste Humenné. V oblasti severného východného Slovenska je vytvoreným centrom mesto 
Bardejov, ktorého kúpele a historické pozadie mesta majú už v súčasnosti medzinárodný význam. V 
záujme rozvoja celého sídelného pásu je žiaduce toto mesto podporovať tak, aby tu vzniklo 
komplexné centrum celoštátneho významu. V smere na Poprad by úlohu centra nadregionálneho 
významu malo prevziať mesto Stará Ľubovňa a Levoča. 
- V oblasti stredného severného Slovenska v súvislosti s nepriaznivou dostupnosťou do existujúcich 
nadradených centier (Žiliny a Prešova) a taktiež v záujme podpory ďalšieho sídelného rozvoja, je 
žiaduce v tejto oblasti taktiež podporiť vytvorenie plnohodnotného celoštátneho centra. Z 
polohových faktorov a predpokladov dostupnosti centra je možné odporúčať rozvíjať takéto 
centrum v Poprade.  
V súlade s vývojom spoločnosti, a najmä úrovni produkčných činností, sa historicky z jednotlivých 
obcí vyvinuli určité typy obcí. Niektoré z nich špecificky zabezpečovali vybrané činnosti aj pre 
ostatné obce. Popri vytvorení  centier osídlenia sa vyvíjali aj obslužné centrá.  
 
Terciárne centrá 
Z pohľadu zabezpečenia potrebnej obsluhy obyvateľov sociálnou infraštruktúrou (predtým 
občianskou vybavenosťou) iba niektoré obce sú v dostatočnej miere vybavené požadovanými 
zariadeniami tak, aby mohli poskytovať obsluhu aj obciam v ich širšom zázemí. 
V predchádzajúcom období, v období centrálneho plánovacieho systému, sa rozmiestnenie 
zariadení sociálnej (ale aj inej) infraštruktúry riadilo podľa systému strediskovej sústavy osídlenia. 
Tento princíp vytvoril systém centier, ktorých účinnosť v podstate môže saturovať potreby 
obyvateľov aj v súčasnosti.  
Vybrané obce podľa zastúpenia vybraných druhov zariadení sociálnej infraštruktúry možno 
zoskupiť na regionálnej úrovni v súlade s KÚRS 2001 do piatich skupín. 
Do prvej skupiny je možné zaradiť obce, ktoré sú rozlíšiteľné v dvoch podskupinách: 
• V prvej podskupine (1/1) sa nachádza najväčšie mesto, ktoré plní aj funkciu krajského mesta. Ide 
o centrum medzinárodného a  celoštátneho významu: 
• Prešov 
 • V druhej podskupine (1/2)je mesto s počtom 50 tis. až 70 tis. obyvateľov, ktoré plní funkciu 
okresného mesta.  Ide o centrum celoštátneho významu 
• Poprad 
Do druhej skupiny je možné zaradiť obce, ktoré sú tak isto rozlíšiteľné v dvoch podskupinách, 
nasledovne  
• Prvú podskupinu (2/1) tvoria mestá, ktoré sú všetky sídlami súčasných okresov a ich veľkosť sa 
pohybuje v rozmedzí 25 tis. až 50 tis. obyvateľov. Sú to mestá, ktoré sú v zásade nadregionálneho 
až celoštátneho významu, často podporené špecifickými funkciami medzinárodného významu: 
    • Bardejov  
    • Humenné 
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• Druhú podskupinu (2/2) tvoria tak isto všetko obce, ktoré sú sídlami súčasných okresov s 
veľkosťou v rozmedzí 20 tis. až 30 tis. obyvateľov. V zásade ide o mestá nadregionálneho 
významu: 
    • Kežmarok 
    • Vranov nad Topľou  
    • Levoča 
    • Stará Ľubovňa 
Do tretej skupiny sú zaradené mestá v dvoch podskupinách, nasledovne : 
• Prvá podskupina (3/1) je tvorená mestami ktoré sú sídlami súčasných okresov  a možno ich tiež 
charakterizovať ako centrá regionálneho až nadregionálneho významu s veľkosťou v rozmedzí 12 
tis. až 25 tis. obyvateľov: 
    • Snina  
    • Svidník  
• V druhej podskupine (3/2) sa už začínajú prejavovať špecifické podmienky jednotlivých miest, čo 
je následne zrejmé aj v ostatných skupinách.  Mestá tejto podskupiny možno vnímať ako centrá 
regionálneho významu s tým, že niektoré zabezpečujú špecifické funkcie až celoštátneho, resp.  
medzinárodného významu vyplývajúce z ich špecifických daností. Ide o mestá: 
    • Medzilaborce 
    • Sabinov  
    • Stropkov 
    • Vysoké Tatry  
Do štvrtej skupiny (4) sú zaradené nasledovné obce bez ďalšieho členenia, ktoré v zásade plnia 
funkciu regionálneho významu: 
    • Lipany 
    • Spišská Belá  
    • Spišské Podhradie 
    • Svit 
Do piatej skupiny (5) sú zaradené nasledovné obce, ktoré v zásade plnia funkciu subregionálneho 
významu: 
    • Giraltovce 
    • Hanušovce nad Topľou 
    • Podolínec 
    • Spišská Stará Ves 
    • Veľký Šariš 
V štvrtej a piatej skupine sa nachádzajú obce s počtom obyvateľov do 12 tis.  
Mestské osídlenie 
V Prešovskom  kraji je 23 miest veľmi rôznorodých z hľadiska veľkosti, významu a rozvojového 
potenciálu. 
Správny význam okresných miest 
-      medzinárodný význam: Prešov, 
-      celoštátny význam: Poprad, 
nadregionálny význam: Humenné, Bardejov (až celoštátny a medzinárodný), Kežmarok, Vranov 
nad Topľou, 
-     regionálny až nadregionálny: Levoča (s doporučením celoštátny až medzinárodný), Snina, Stará 
Ľubovňa 
-      regionálny: Medzilaborce, Sabinov, Stropkov, Svidník. 
Z uvedeného prehľadu je zrejmá dominancia mesta Prešov ako centra osídlenia zo sústredením 
obyvateľstva a ekonomických aktivít a ťažiska osídlenia. Spolu s Košicami svojím významom 
presahujú hranice Slovenska. Ostatné sídla – okresné mestá sú podstatne menšie až na mesto 
Poprad a sú regionálneho až nadregionálneho významu. (viď. Tab. č. 7.1 v prílohe č. 1) 
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Kvartérne centrá 
Najvýznamnejšie centrá, ktoré sú v súčasnosti aj najväčšími v Slovenskej republike, majú zo 
všetkých aj najväčšie zastúpenie zariadení, ktoré plnia aj funkcie tzv. kvartérnych aktivít. Ide 
predovšetkým o zariadenia vysokých škôl a výskumných ústavov. Z tohto pohľadu je možné 
vyvodzovať, že tieto mestá majú aj najväčší predpoklad v budúcnosti plniť funkciu kvartérnych 
centier. Pre rozvoj kvartérnych centier majú najväčšie predpoklady aglomerácie, v ktorých sa 
nachádzajú nielen najväčšie vysoké školy čo do počtu študentov, ale aj čo do počtu fakúlt. Druhým 
najvýznamnejším je v tomto smere Košicko – prešovská aglomerácia, v ktorej sa nachádza asi 20% 
fakúlt a študentov vysokých škôl Slovenska. Dá sa povedať, že v uvedenej aglomerácii sú 
predpoklady k tomu, aby sa na jej území rozvíjali kvartérne aktivity rôzneho druhu a významu, 
ktoré môžu mať celoštátny až medzinárodný význam. 
 
Ťažiská osídlenia 
Ťažiská osídlenia predstavujú sídelné systémy, ktoré zahrňujú od aglomerovaných sústav osídlenia 
až po sídelné zoskupenia založených na jednoduchých sídelných vzťahoch na princípe 
polarizačných účinkoch centier. Rozvoj funkčných aglomerovaných sústav je nosným princípom aj 
v zabezpečovaní konkurencieschopnosti jednotlivých regiónov medzi sebou a to i 
v medzinárodnom meradle. V rámci slovenských podmienok (veľkosť územia, množstvo 
obyvateľov, ekonomická sila a pod.) je tak isto pre priestorový rozvoj prijateľný model 
decentralizácie do regiónov. V záujme rozvoja konkurencieschopnosti regiónov, je však v rámci 
podmienok Prešovského kraja obzvlášť potrebné model decentralizácie uplatňovať v smere 
vytvárania efektívne fungujúcich a funkčne komplexných aglomerácií – ťažísk osídlenia. Ťažiská 
osídlenia by tak mali plniť funkciu akýchsi akcelerátorov všeobecného rozvoja. Ťažiská osídlenia 
by sa mali rozvíjať na základe partnerských vzťahov medzi jednotlivými mestami, ako aj medzi 
mestami a ich zázemím – vidieckym priestorom. 
Cieľom územnoplánovacej politiky preto je zachovať a ďalej rozvíjať relatívne rovnomerne 
založenú sieť stredne veľkých miest v rámci regiónu ako polycentrický systém osídlenia. 
Tieto mestá súčasne podporovať v smere rozvoja sídelných zoskupení – ťažísk osídlenia, ako ich 
jadrá alebo súčasť ťažísk osídlenia. 
Pri vytváraní polycentrických systémov – sietí miest a aglomerácií, sledovať vytváranie vyššej 
funkčnej komplexity subregionálnych celkov. Princíp vytvárania polycentrických systémov v 
záujme zvyšovania komplexity je potrebné uplatňovať aj v cezhraničnom a medzinárodnom 
meradle (Prešov – Košice – Miškolc). 
 
Vymedzenie ťažísk osídlenia 
V sídelnej sieti regiónu sa navrhuje podporovať vytváranie ťažísk osídlenia v niekoľkých 
úrovniach. Najviac sú rozvinuté sídelné a aglomeračné väzby okolo najväčších miest, ktoré sú v 
súčasnosti aj administratívnymi centrami kraja. Okolo týchto miest sa vytvárajú priestory sídiel – 
pásma. V pásmach intenzita väzieb postupne graduje k najväčším mestám. Pri sídlach v 
najtesnejšom a priamom dotyku s územiami najväčších miest (jadier ťažísk osídlenia) sú 
pozorovateľné suburbanizačné a decentralizačné efekty. Vytvára sa tak úplný, alebo čiastočný 
„prstenec“ obcí, ktoré tvoria spolu s jadrovým mestom – jadrové pásmo. V nadväznosti na toto 
územie sa nachádzajú obce, pri ktorých je sledovateľná vysoká intenzita väzieb na jadro ťažiska 
osídlenia, resp. pri polycentrických ťažiskách osídlenia, na ich jadrá. Vytvára sa tak druhé pásmo – 
prímestské pásmo. Naň nadväzuje – okrajové pásmo, v ktorom sú sledovateľné väzby na jadro 
(jadrá) ťažiska osídlenia predovšetkým v intenzite dochádzky za prácou, alebo ich vzťah je 
sprostredkovaný cez menšie mestá tvoriace polycentrický systém ťažiska osídlenia. Územné 
vymedzenie týchto pásiem však nie je stabilné a statické. Ide o isté v čase premenlivé (pulzujúce) 
územia. Závisí to na rozvoji aktivít v  jednotlivých pásmach a na rozvoji „sily“ vlastného jadra 
(jadier) ťažiska osídlenia. 
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Ťažiská osídlenia, ktoré sú tvorené takýmito aglomerovanými sústavami sídiel, sú zaradené do prvej 
úrovne.  
 
Ťažiská osídlenia prvej úrovne 
V rámci ťažísk prvej úrovne možno na základe ich diferencií a špecifík rozlíšiť niekoľko skupín.  
V rámci prvej úrovne -  druhej skupiny je zaradené: 
• košicko – prešovské ťažisko osídlenia, 
ktoré je tvorené intenzívnymi aglomeračnými väzbami sídiel medzi dvoma jadrami tvorenými 
druhým najväčším mestom Slovenska. 
 
Ťažiská osídlenia druhej úrovne 
V druhej úrovni sú zaradené ťažiská osídlenia, ktoré sú tvorené okolo stredne veľkých miest (v 
zásade okolo centier druhej skupiny – viď. kapitolu Centrá osídlenia), pri ktorých sa v menšej miere 
prejavujú aglomeračné väzby medzi centrami a voči okolitým obciam prevládajú viac polarizačné 
(dostredivé) účinky jadier týchto ťažísk osídlenia. Pre ich priestorové vymedzenie platí 
premenlivosť a pružnosť hraníc. 
Ťažiskami osídlenia druhej úrovne sú: 
• michalovsko – vranovsko – humenské, 
• popradsko – spišskonovoveské. 
Ťažiská osídlenia tretej úrovne 
Ťažiská osídlenia tretej úrovne sú zložené z dvoch skupín. V prvej skupine ide o ťažiská osídlenia, 
ktoré sú vytvorené v zásade na základe dostredivých účinkov jadrového mesta, alebo 
aglomeračných vzťahov medzi malými mestami (spravidla dvojicami) jadrami v menšom rozsahu. 
Založené sú prevažne na úzko orientovaných pracoviskových vzťahoch z predchádzajúceho vývoja. 
Prvú skupinu tvoria: 
• bardejovské ťažisko osídlenia. 
K druhej skupine ťažísk osídlenia v tejto úrovni sa radia ťažiská osídlenia menšieho rozsahu, pri 
ktorých sa prejavuje iba dostredivé pôsobenie centra voči svojmu najbližšiemu okoliu. Sú nimi:  
• medzilaborecké ťažisko osídlenia, 
• sninské ťažisko osídlenia, 
• staroľubovnianske ťažisko osídlenia, 
• svidnícko – stropkovské ťažisko osídlenia. 
Predpoklad vývoja ťažísk osídlenia 
Pri využití  niektorých zásad z ESDP sa doporučujú nasledovné prístupy k riešeniu priestorového 
rozvoja v podmienkach Prešovského kraja: 
• Aby bola aglomerácia akcieschopná a konkurencieschopná a aby mohla prispieť k uspokojovaniu 
na trhu práce, musí mať jadrové mesto (mestá) dostatočne silný hospodársky potenciál, 
hospodársku silu presahujúcu hranice vlastného mesta. 
Predpokladom pre to je, aby sa v meste nachádzala dostatočne diverzifikovaná ekonomická 
základňa. Od schopnosti rozvoja miest, závisí aj schopnosť rozvoja vidieka. 
• Pre ďalší pozitívny rozvoj ťažísk osídlenia a priľahlého vidieckeho priestoru, je potrebné 
podporovať diverzifikáciu ekonomickej základne miest. Úspech je možno dosiahnuť využitím 
miestnych daností a špecifík mesta a jeho zázemia. 
• Akcieschopná a konkurencieschopná aglomerácia musí pri svojom rozvoji vychádzať zo 
zabezpečenia vyššej funkčnej komplexity, čo je možné iba v regionálnom kontexte. Zakladá sa na 
spolupráci jednotlivých miest medzi sebou 
a úzkom spolužití mesta a jeho vidieckeho zázemia. Ide o vzájomné porozumenie a hľadanie 
vzájomného dopĺňania sa o špecifiká a funkčné komponenty v záujme racionálneho a optimálneho 
využívania lokálnych potenciálov. 
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• Mestá v záujme získania vyššej atraktivity a zabezpečenia vyššej efektívnosti nebudú v budúcnosti 
schopné vytvoriť dostatočné podmienky pre potenciálnych záujemcov iba v rámci svojho teritória a 
v rámci svojich teritoriálnych možností. 
Znamená to, že mestá, medzi sebou sa musia naučiť žiť v tzv. kooperatívnej konkurencii a v 
spoločnom záujme vedieť pritiahnuť kapitálové zdroje a investície. Musia ponúknuť spoločnú 
vyššiu funkčnú komplexitu, z ktorej budú nakoniec všetci účastníci profitovať spoločne. V 
subregiónoch kde sa nevytvoria širšie koncipované rozvojové zámery a podmienky, chýbajúce 
nadmiestne a regionálne sieťové štruktúry budú viesť k znižovaniu lokálnej a regionálnej 
konkurencieschopnosti. 
• Využitie lokálnych daností je predpokladom pre vytvorenie atraktívnej a neopakovateľnej ponuky 
pre rozvoj aktivít v meste a aglomerácii. Medzi takéto základné predpoklady patrí využitie 
lokálnych kultúrnych a prírodných hodnôt a daností spôsobom eliminujúcim alebo zmierňujúcim 
nepriaznivé vplyvy na ne.  
Má to dva efekty.  - Zvyšuje sa potenciál daného priestoru a vytvárajú sa predpoklady aktívnej 
ochrany kultúrnych a krajinárskych hodnôt danej lokality. 
• Optimálna dostupnosť je podmienkou a predpokladom zvýšenia potenciálu mesta – aglomerácie – 
ťažiska osídlenia. Rovnako dôležité je súčasne s tým zabezpečiť aj optimálnu a bezkolíznu 
„vnútornú“ dostupnosť (rýchle a kvalitné prostriedky hromadnej dopravy v rámci miest a regiónov) 
a vybavenosť ostatnou technickou, obslužnou a sociálnou infraštruktúrou. 
• Organizačné predpoklady – decentralizácia verejnej správy je podmienkou optimálneho využitia 
vnútorných zdrojov regiónov. Pri absencii riadiacich a rozvojových kompetencií jednotlivých 
regionálnych celkov prichádza k strate funkčnosti čiastkových území, čo vedie k nevyužívaniu 
lokálnych daností vhodným a optimálnym spôsobom a ich úplnému obchádzaniu. 
Popri týchto všeobecných princípoch rozvoja miest a ich ťažísk osídlenia ako impulzných faktorov 
územného rozvoja pre konkrétne ťažiská osídlenia sa doporučuje: 
Vychádzajúc zo súčasných trendov v demografickom vývoji, vývoji hospodárskych a 
spoločenských podmienok, ako aj v rozvoji jednotlivých sektorov a odvetví, neočakáva sa v regióne  
vo výhľadovom období ÚPN VÚC Prešovského kraja kvantitatívny nárast jednotlivých miest a 
ťažísk osídlenia. V ďalšom vývoji sa navrhuje orientovať  na kvalitatívny rast miest a aglomerácií. 
Pre zvýšenie konkurencieschopnosti celého sídelného systému sa doporučuje v dlhodobejšej 
perspektíve orientovať vzájomné sídelné väzby v smere vytvorenia kompaktnej sieťovej sídelnej 
sústavy a to napriek existujúcim prírodným prekážkam a morfologickým bariéram. 
Na východnom Slovenku formovať košicko – prešovské ťažisko osídlenia tak, aby malo svoje 
dominantné postavenie aj v medzinárodnom meradle. Toto ťažisko osídlenia spolu s michalovsko – 
vranovsko – humenským ťažiskom osídlenia majú vysoký predpoklad stať sa prirodzeným 
sídelným centrom celého karpatského euroregiónu. Navrhuje sa využiť všetky danosti a prednosti, 
ktoré toto územie voči ostatným okolitým krajinám má. V jej ďalšom rozvoji treba podporovať 
zvyšovanie celkovej hospodárskej úrovne a dobudovanie veľkoryso založenej a prakticky 
vybudovanej dopravnej infraštruktúry. Na jej základe je možné ponúknuť celému okoliu aj v 
susediacich krajinách využitie už vybudovanej dopravnej infraštruktúry smerom na východné trhy. 
Za zhodnotenie stojí aj námet smerovať diaľnicu na maďarskej strane od Miškolca nie na maďarsko 
– ukrajinskú hranicu, ale prepojiť ju na slovenský komunikačný systém, aby sa využili prednosti už 
vybudovaných dopravných zariadení, pokračujúcich horských priechodov a pod., čím by sa posilnil 
aj navrhovaný severo – južný medzinárodný ťah od Pobaltských štátov v smere na Balkán. Ponuka 
využitia dopravnej infraštruktúry a jej zariadení v tomto východoslovenskom priestore pre širšie 
medzinárodné uplatnenie by viedla aj k rozvoju ďalších hospodárskych, skladových, prekládkových 
a na ne nadväzujúcich aktivít, čo by viedlo k celkovému rozvoju východného Slovenska a k nemu 
priľahlé územia v zahraničí. Predpokladom úspešnosti rozvoja dopravných a hospodárskych aktivít 
v tomto priestore je ich tesná väzba a spolupráca s priľahlými územiami v zahraničí. Preto sa 
navrhuje politiku územného a regionálneho rozvoja v tomto priestore odvíjať z medzinárodných 
súvislostí a spoločných cezhraničných cieľov rozvoja. 
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Z hľadiska budúceho rozvoja je v súčasnosti zdanlivo najmenej problémová situácia pri ťažiskách 
osídlenia v západnej časti Slovenska. Ich územie je najbližšie k štátom Európskej únie. V súčasnosti 
je v týchto územiach najvyšší podiel vstupu zahraničného kapitálu a pod. Napriek týmto danostiam 
je však v záujme rozvoja celého územia Slovenska potrebné venovať aj tomuto priestoru adekvátnu 
pozornosť. Táto by sa mala orientovať predovšetkým na dobudovanie dopravnej a ostatnej 
technickej infraštruktúry, čo umožní lepšie napojenie aj ostatného územia Slovenska na štáty 
Európskej únie.  
V záujme celého Slovenska by malo byť využiť najmä polohový, ako aj ľudský a prírodný potenciál 
Prešovského regiónu  spôsobom, ktorý bude v prospech celého štátu. Predovšetkým územie košicko 
– prešovského  ťažiska osídlenia by sa malo stať tzv. gateway pre celé územie štátu ako aj pre 
ďalšie územia na východ od republiky. K vytvoreniu tohto zámeru je potrebná náležitá podpora v 
záujme zvýšenia konkurencieschopnosti voči podobným ambíciám v priľahlých územiach v Poľskej  
a  Ukrajinskej republike. Cezhraničná spolupráca v záujme posilnenia potenciálu tohto územia je 
samozrejmá. 
 
Rozvojové osi 
Rozvojové osi sú súčasťou tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry. 
Podporujú sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. 
Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a 
kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska 
ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.. Rozvojové osi tak efektívne plnia 
požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného i 
pracovného prostredia. 
Rozvojové osi  Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja a UPG sú v súlade. Dotvárajú 
systém rozvojových osí KURS 2001 o nové poznatky v území, najmä v oblasti turizmu 
a cestovného ruchu. V regióne sa rozvíjajú v uzlovo–pásovom sídelnom systéme, ktorého osnovu 
tvoria centrá osídlenia a dopravno – komunikačné systémy spájajúce jednotlivé centrá. Hierarchia a 
dôležitosť rozvojovej osi závisí od: 
• úrovne centier medzi ktorými os leží a ktoré prepája, 
• významu verejného dopravného vybavenia, pozdĺž ktorého os leží, 
• významu verejného technického vybavenia, 
• hustoty sídiel na rozvojovej osi, 
• počtu a hustoty obyvateľov v obciach prepojených rozvojovou osou. 
Navrhované vymedzenie a stanovenie hierarchie rozvojových osí sa vykonalo na základe týchto 
kritérií: 
• rozvojová os prvého stupňa prepája centrá osídlenia prvej skupiny a ťažiská osídlenia prvej úrovne 
v štáte a porovnateľné centrá mimo hraníc krajiny, pričom zahŕňa minimálne jednu cestnú 
komunikáciu a jednu železnicu rýchlostného typu, 
• rozvojová os druhého stupňa prepája centrá osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej 
úrovne s centrami osídlenia prvej skupiny a ťažiskami osídlenia prvej úrovne, resp. prepája centrá 
osídlenia druhej skupiny a ťažiská osídlenia druhej úrovne medzi sebou, pričom zahŕňa minimálne 
jednu cestnú komunikáciu a jednu železnicu nadregionálneho významu, alebo jednu rýchlostnú 
cestu, 
• rozvojová os tretieho stupňa prepája stredné centrá a ťažiská osídlenia tretej úrovne navzájom ako 
aj ostatné vyhodnocované centrá osídlenia s ostatnými centrami osídlenia druhej skupiny. 
Na základe komplexného vyhodnotenia rozvoja sídelnej štruktúry, odporúča sa prednostne 
podporovať územný rozvoj v smere týchto osí: 
Rozvojové osi prvého stupňa: 
• žilinsko – podtatranská rozvojová os: Žilina –– Martin – Poprad – Prešov, 
• košicko – prešovská rozvojová os: Prešov – Košice – Čaňa – hranice MR. 
Rozvojové osi druhého stupňa: 
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• šarišská rozvojová os: Prešov – Bardejov, 
• prešovsko – svidnícka rozvojová os: Prešov – Svidník – hranice PR, 
• prešovsko – michalovská rozvojová os: Prešov – Hanušovce nad Topľou – Vranov nad Topľou – 
Strážske  
  s odbočkou na Michalovce / Humenné, 
• vihorlatská rozvojová os: Humenné – Snina – hranice UR (návrh vo výhľade). 
 
Rozvojové osi tretieho stupňa: 
• kežmarsko – ľubovnianska rozvojová os: Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Spišská Stará 
Ves, 
• sabinovská rozvojová os: Prešov – Sabinov – Lipany – Plaveč, 
• ľubovniansko – bardejovská rozvojová os: Stará Ľubovňa – Bardejov, 
• ondavská rozvojová os: Bardejov – Svidník – Stropkov, 
• laborecká rozvojová os: Stropkov – Medzilaborce – Humenné, 
• hornádska rozvojová os: Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Spišský Štvrtok– Krompachy – 
Košice, 
• vranovsko-trebišovská rozvojová os: Vranov nad Topľou – Sečovce – Trebišov, 
• horehronská rozvojová os: Telgárt – Vernár – Poprad, 
• rožňavská rozvojová os: Rožňava – Dobšiná – Vernár, 
• toryskozamagurská rozvojová os, Prešov – Sabinov – Lipany – Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves 
( Lysá nad Dunajcom ) – hranica s Poľskou republikou, 
• stropkovsko-domašská rozvojová os, hranica s PR – Svidník – Stropkov - RO Domaša – Vranov 
nad Topľou –  
  - ( Trebišov – hranica s MR ). 
 
Vidiecke osídlenie 
Tvorí ho sídelná štruktúra sídiel vidieckeho typu spravidla o veľkosti do 5000 obyvateľov. Index 
rastu vidieckeho osídlenia je nižší ako u mestského osídlenia, dochádza k postupnému 
vyľudňovaniu vidieka. Na základe pretrvávajúcej stagnácie alebo poklesu počtu obyvateľov a 
ekonomických aktivít v obciach, za upadajúce priestory vidieckeho osídlenia je možné v kraji 
považovať: 
severnú a severovýchodnú časť Prešovského kraja: 

okresy Kežmarok a Stará Ľubovňa – región Zamaguria, 
okresy Bardejov a Svidník – severné územie, 
okresy Medzilaborce a Humenné – severné a severovýchodné územie, 
okres Snina - okolie mesta Snina najmä severné a východné územie, 

 ďalšie okresy: 
okres Poprad – severné a južné územie, 
okres Levoča – okolie mesta Levoča, najme severovýchodne, 
okres Sabinov – mesto Sabinov a okolie, 
okres Prešov – juhovýchodne a severne od mesta Prešov, 

            okres Stropkov, Vranov nad Topľou – priestor vodnej nádrže Domaša a okolie okresných 
miest. 
Na území kraja sa nachádza 164 obcí vo veľkostnej kategórii do 199 obyvateľov.  
Budúcnosť vidieckeho priestoru bude vo všeobecnosti závisieť od reštrukturalizácie a od možností 
získať/vytvoriť pre obyvateľstvo na vidieku pracovné príležitosti mimo agrárneho sektoru. Vláda 
SR schválila nariadenie o rozvojových programoch poľnohospodárstva a vidieka, kde sú vyčlenené 
územia určené na podporu rozvoja vidieka a období do konca roku 2006. Rôzna poloha a stav vo 
vidieckych priestoroch si vyžaduje rôznu konkrétnu územnoplánovaciu a regionálnoplánovaciu 
politiku. Pri voľbe konkrétnej politiky je potrebné zohľadniť, popri štruktúre zamestnanosti 
obyvateľov vidieckeho priestoru, aj jeho polohu v sídelnom systéme. Z pohľadu územnoplánovacej 
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a regionálnoplánovacej politiky možno, popri štruktúre ekonomickej základne vidieckeho priestoru, 
rozlíšiť priestorové druhy vidieckeho priestoru, ktoré sú rozlíšiteľné na základe: 
• vzťahu mesta a jeho vidieckeho zázemia (dominantnosti mesta ako sídelného centra), 
• charakteru osídlenia vidieckeho priestoru (veľkosť a hustota vidieckych obcí), 
• polohy voči vyšším sídelným zoskupeniam (vidiecky priestor ako súčasť sídelných štruktúr). 
Vo vzťahu urbánnych a rurálnych území je nové partnerstvo, založené na novom vzťahu, kde je 
zdôraznená a povýšená koncepcia integrácie mesta a vidieka vo funkčných vzťahoch – dualizmus 
mesta a jeho zázemia, základným rozvojovým predpokladom vidieckych území, ako aj 
plnohodnotného rozvoja miest. V partnerstve mesta a vidieka pre rozvoj rurálnych území sa 
odporúčajú tri politiky: 
• akcelerácia reštrukturalizácie poľnohospodárstva a diverzifikácia ekonomiky, 
• zhodnotenie prírodných a kultúrnych daností, 
• rozvoji ekonomiky malých a stredných miest. 
Dediny by sa mali medzi sebou, ale najmä spolu aj s mestami, ktoré tvoria ich prirodzené sídelné 
centrá, spájať do rozvojových aliancií. Vzájomná kooperácia medzi vidieckymi sídlami a mestami, 
vzájomné prepojenie medzi mestom a vidiekom predstavuje nový a v budúcnosti bezpodmienečný 
predpoklad pre rozvoj vidieckeho priestoru. 
Rozvoj vidieka v budúcnosti sa nemôže obísť bez využitia moderných informačných technológií. 
Ich uplatnenie treba vidieť nie len vo vytváraní nepoľnohospodárskych pracovných príležitostí vo 
vidieckom priestore, ale predovšetkým v samotnej organizácii fungovania poľnohospodárskych 
činností, ich koordinácii na regionálnej a celoštátnej úrovni a pod. Za tým účelom je žiaduce 
vytvoriť a zabezpečiť adekvátne profesijné vzdelávanie a doškoľovanie obyvateľstva žijúceho vo 
vidieckych priestoroch. 
Na dedinách sa v období socializmu vytvárali veľké zariadenia pre rastlinnú, ale najmä živočíšnu 
výrobu. Bývanie bolo aj na malých dedinách budované predovšetkým ako čisté obytné prostredie 
bez poľnohospodárskych výrobných zariadení a priestorov. Tento stav spôsobuje v privatizácii 
poľnohospodárskej výroby a najmä pre „malé“ podnikanie (vytváranie malých rodinných fariem) v 
poľnohospodárstve značné problémy. 
Z pohľadu územnoplánovacieho, architektonického a krajinárskeho charakteru jednotlivých 
priestorov a vidieckych obcí je žiaduce vychádzať a zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho 
priestoru, čo znamená vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a vyvinutého charakteru okolitej 
krajiny. Pre udržanie identity prostredia sa žiada zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí 
(hromadný, cestný, potočný, vretenovitý, a pod. typ zástavby), nadviazanie na tradičné tvaroslovie 
ľudovej architektúry a zohľadnenie národopisných špecifík v jednotlivých regiónoch. V obciach 
s vhodnými podmienkami je žiadúce  podporovať rozvoj vidieckeho turizmu ako významnej 
doplnkovej ekonomickej  aktivity obcí pri zachovaní regionálnej kultúrnej identity a prírodného 
prostredia. 
Vo výstavbe technickej infraštruktúry je vo vidieckych priestoroch predovšetkým potrebné sledovať 
zabezpečenie ich dobrej dostupnosti k sídelným centrám, budovanie systémov distribúcie pitnej 
vody, budovanie systémov  odkanalizovania s adekvátnymi čistiarňami odpadových vôd, budovanie 
systémov odstraňovania komunálneho odpadu. 
 
Priestory mimo ťažísk osídlenia 
Osídlenie Prešovského kraja je súčasťou osídlenia východného Slovenska, s ktorým má spoločné 
základné priestorové a infraštrukturálne prvky. Sú to najmä: 
- heterogénna morfológia terénu, pričom na východnom Slovensku sa nachádza najnižšie 

(Východoslovenská nížina) i najvyššie (Vysoké Tatry) položený bod na území Slovenskej 
republiky, 

- nízky stupeň urbanizácie, podiel mestských sídiel (s počtom viac ako 5000 obyvateľov) 
z celkového počtu sídiel je 0,8% a podiel veľmi malých sídiel (s počtom menej ako 100 
obyvateľov) je 24,6%, 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   19

- historicky daná prevažne severo-južne orientovaná sieť dopravných ciest (na pôvodných 
kupeckých cestách), ktorá sa začala dotváralo západo-východnú orientáciu (prastarej, neskôr 
kráľovskej ceste údolím Torysy z Podtysia do Poľska) až po roku 1918, t.j. po vzniku 
predvojnovej Československej republiky, 

- vznik v súčasnosti najvýznamnejších miest východného Slovenska, Košíc a Prešova, na tzv. 
východnej trase Jantárovej cesty, ktorá bezprostredne spájala Uhorsko s Poľským 
kráľovstvom, 

- vzhľadom na geografickú polohu v stredoeurópskom priestore má východné Slovensko 
z hľadiska dopravných  ciest výrazne tranzitný charakter. 

Geografická poloha východného Slovenska v stredoeurópskom priestore s susedstvo troch štátov 
(Poľská republika, Ukrajinská republika a Maďarská republika) dáva tomuto priestoru z hľadiska 
medzinárodných súvislostí veľký význam a perspektívny rozvojový potenciál. Ide najme o 
cezhraničnú spoluprácu v ekonomickej oblasti a v cestovnom ruchu. Prešovský kraj je súčasťou 
Karpatského euroregiónu, do ktorého patria pohraničné regióny Poľska a Ukrajiny. Poslaním 
Karpatského euroregiónu je uľahčenie cezhraničnej spolupráce medzi jeho členmi. Vzájomná 
spolupráca je zameraná na 5 tematických okruhov cezhraničnej spolupráce: regionálny rozvoj, 
životné prostredie a turizmus, sociálna infraštruktúra, obchod a prevencia pred prírodnými 
pohromami. 
Okrem uvedeného majú na medzinárodné súvislosti priestorového rozvoja kraja vplyv danosti 
vyplývajúce z existujúcej sídelnej štruktúry. Na území susediacich štátov je relatívne vysoká 
koncentrácia ekonomických aktivít najme v Poľskej republike, predovšetkým v oblasti cestovného 
ruchu, turizmu a kúpeľníctva. Významnou axiómou je predovšetkým severo-južná dopravná sídelná 
os Rzeszów – Prešov, Košice – Miskolc – Debrecen – Oradea, prebiehajúca celým územím 
východného Slovenska.. Ďalej sú to zoskupenia sídelných lokalít: 
Na Slovensko – Poľskej hranici: 
priestor Zamaguria, kde sa nachádza združenie obcí pre rozvoj turizmu a cest. ruchu Zamagurie 
a združenie obcí Pitná voda pre Pieniny, 
-   priestor Spiša (oblasť Popradu a Vysokých Tatier) , súvisiaci s euroregiónom Tatry – 
cezhraničný región, do ktorého patria obce okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa – mestá 
Gminy, Powiatu, Nowotargskiego, Tatrzanskiego a Gminy Muszyna a Pivniczna z poviatu 
Nowosiadeckiego), 
-   priestor Starej Ľubovne (naväzuje na Spiš), kde sa nachádza združenie mikroregiónu Sulínka a 
združenie pre rozvoj mikroregiónu Ľubovnianka (nie je v priamom kontakte s Poľskou republikou) 
– územie Krynice a Piwniczne, 
-   priestor Bardejova, kde sa nachádza združenie mikroregiónu BESKYD – Krynica, 
priestor stropkovsko – svidnícko – dukelský (a rekreačná oblasť Domaša), kde je združenie 
mikroregiónu Ladomirka, Zelené Beskydy (nie je v priamom kontakte s Poľskou republikou) a 
združ. mikroreg. Makovica – Svidník (nie je v priamom kontakte s Poľskou republikou), 
-  priestor medzilaborecko – sanocký, kde je Laborecké združ. mesta a obcí regiónu Medzilaborce a 
združenie Koškovského mikroregiónu (nie je v priamom kontakte s Poľskou republikou), 
-   Na Slovensko – Ukrajinskej hranici sa nachádza mikroregión obcí Ublianska dolina, 
-  Na Slovensko – Poľskej a Ukrajinskej hranici sa nachádza spoločenstvo obcí mikroregiónu 
Uličská dolina a ZMOS – Sninský región. 
Na základe rozboru ekonomicko sociálnej a demografickej situácie možno kraj rozdeliť na 
následovné priestory: 
Ťažiskový priestor (mesto Prešov) s vysokým stupňom urbanizácie s čiastočnou koncentráciou 
pracovných síl, nevykryštalizovanou hospodárskou základňou opierajúcou sa o tradičné odvetvia. 
Hospodársky rozvoj má mesto vytvorený pri dodržaní TUR. 
Perspektívne sa rozvíjajúce priestory s menšou koncentráciou obyvateľstva, nižším stupňom 
urbanizácie, charakterizované miernym rastom populačnej i ekonomickej základne, vyžadujúce si 
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niektoré ozdravné opatrenia. Sú to okresy Poprad, Svidník, Humenné, Stará Ľubovňa, Stropkov a 
Prešov (najnižšia miera nezamestnanosti). 
Rozvojové priestory s výhodnými prírodnými – geografickými podmienkami (cestovný ruch, 
agroturistika): Bardejov, Levoča. 
Problémové priestory – najmä priestory, kde nie je vybudovaná výrobná základňa, kde sa prejavuje 
úbytok obyvateľov i pracovných síl. Tieto priestory sú v okresoch Kežmarok, Vranov Nad Topľou, 
Sabinov, Medzilaborce a Snina. 

 
Väzby vyplývajúce predovšetkým zo záväzných časti schváleného ÚPN VÚC  Prešovského 
kraja vzťahujúce sa k riešenému územiu 
 
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia 
Pri riadení využitia a usporiadania územia Prešovského kraja je potrebné riadiť sa záväznými 
časťami  Územného plánu VÚC Prešovského kraja, ktorého druhé Zmeny a doplnky 2004 boli 
schválené Krajským zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 22.6.2004 uznesením 
číslo 228/2004, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Všeobecne záväzným nariadením Prešovského 
kraja číslo 4/2004. Toto nadobudlo právoplatnosť dňa 30.7.2004.  
Záväzná časť územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2004 sa nachádza 
v prílohe č. 3 (vybraná príslušná časť z plného znenia). 
 
 

8. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové východiská  
 
Prešovský kraj ako územný celok vznikol v roku 1996, od tohto roku možno podrobnejšie sledovať 
vývoj obyvateľstva, jeho počet, pohyb a štruktúry. Počet obyvateľov v kraji v období rokov 1996 – 
2006 nepretržite stúpal, priemerný ročný index rastu bol na úrovni 100,54 – do roku 2006 klesol na 
hodnotu 100,24 a priemerný ročný rast obyvateľstva klesol z 0,05 na 0,02%. 
K 31.12.2006 žilo v Prešovskom kraji 800 483 obyvateľov, čo predstavuje 14,84% z celkovej 
populácie Slovenska. Rozloženie obyvateľstva v rámci kraja je nerovnomerné. Najviac obyvateľov 
kraja žije v okrese Prešov s podielom 20,6% z celkového počtu. Medzi výraznejšie osídlené patria 
okresy Poprad (13,0%), Vranov nad Topľou (9,8%) a Bardejov (9,6%), najmenej obyvateľov kraja 
žije v okresoch Medzilaborce (1,5%) a Stropkov (2,6%). Z hľadiska mestského obyvateľstva 
dosahujú najvyšší podiel okresy Poprad (64,7%), Prešov (58,6%) a Levoča (57,3%), najnižší podiel 
mestského obyvateľstva žije v okresoch Kežmarok (32,3%), Sabinov (33,6%) a Vranov nad Topľou 
(34,3%) – t.j. 2/3 obyvateľstva týchto okresov žijú na vidieku (stav ku koncu roka 2005). Na úrovni 
Prešovského kraja žilo v roku 2005 v mestách 49,1% obyvateľov, čo je oproti celoslovenskému 
priemeru (55,4%) menej o viac ako 6%. (Graf  č. : 8.1 v prílohe č.2) 
 
 
8.1 Vývoj, pohyb a štruktúry obyvateľstva 
 
Pohyb obyvateľstva pozostáva z dvoch významných zložiek – z prirodzeného a mechanického 
pohybu. Prirodzený pohyb obyvateľstva zahŕňa populačné procesy súvisiace s rozmnožovaním 
a odumieraním obyvateľstva, mechanický pohyb obyvateľstva alebo mobilita obyvateľstva zahŕňa 
všetky typy jeho premiestňovania, resp. zmeny lokalizácie človeka. 
 
Pôrodnosť 
Pôrodnosti (živorodenosti) sa v reprodukčnom procese obyvateľstva prisudzuje určujúci význam. 
Jej význam narastá najmä v poslednej dobe úmerne s jej poklesom, ktorý sa v rámci 90-tych rokov 
významne urýchlil. Pokles pôrodnosti možno sledovať aj v Slovenskej republike s minimom v roku 
2002, kedy sa narodilo 50 841 živých detí a miera živorodenosti dosiahla úroveň 9,45‰. Od tohto 
roku došlo k miernemu rastu živorodenosti. Na území Prešovského kraja poklesol počet 
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živonarodených z 11 142 v roku 1996 na 9 576 v roku 2006, čo je pokles o takmer 15%. Hrubá 
miera pôrodnosti dosiahla v roku 2006 úroveň 11,98‰, čo je takmer o 2‰ viac ako celoslovenský 
priemer (10,00‰). Najmenej živonarodených detí bolo v Prešovskom kraji v roku 2003 – 9 421 
detí, miera živorodenosti dosiahla úroveň 11,87‰. Podobný priebeh zaznamenala aj úhrnná 
plodnosť, ktorá charakterizuje počet živonarodených detí na jednu ženu, kde klesla hodnota z 1,86 
v roku 1996 na 1,65 v roku 2006. (Graf. č.8.2. v prílohe č.2) 
Na úrovni okresov Prešovského kraja možno sledovať rovnaký vývoj ako v rámci kraja. Od roku 
1996 došlo k poklesu mier pôrodnosti, ktorý však v posledných štyroch sledovaných rokoch vo 
väčšine okresov stagnuje. Hrubá miera pôrodnosti dosahovala v roku 2006 v okresoch Prešovského 
kraja (Graf  č. : 8.3 v prílohe č.2)  hodnoty v rozpätí 8,43‰ (okres Snina) až 16,45‰ (okres Kežmarok). 
Najvýraznejší pokles hrubej miery pôrodnosti zaznamenali okresy Sabinov, Levoča a Snina 
s poklesom o viac ako 4‰ (pokles počtu narodených o takmer 20%). Pokles hodnôt možno 
sledovať aj pri všeobecnej miere plodnosti žien, ktorá charakterizuje počet živonarodených detí na 
1000 žien v reprodukčnom veku (t.j. 15 – 49 rokov). V roku 2006 dosiahla na úrovni Slovenska 
hodnotu 37,76, na úrovni Prešovského kraja 47,78. Najnižšiu všeobecnú mieru plodnosti dosiahli 
v roku 2006 okresy Snina (31,63), Stropkov (35,62) a Humenné (35,93), ktoré boli aj pod úrovňou 
celoslovenského priemeru, najvyššie hodnoty boli v okresoch Stará Ľubovňa (51,24), Sabinov 
(58,71) a Kežmarok (62,18). 
Pôrodnosť je do veľkej miery ovplyvnená vekom matky pri pôrode, (Graf.č.8.4 v prílohe č.2) nakoľko 
s rastúcim vekom klesá šanca ženy na otehotnenie. Priemerný vek matky pri pôrode postupne rastie, 
v závislosti od rastúceho veku pri sobáši, pričom sa zvyšuje aj priemerný vek žien pri prvom 
pôrode. V roku 2006 dosiahol v Slovenskej republike priemerný vek žien pri pôrode úroveň 27,78 
rokov. V Prešovskom kraji vzrástol priemerný vek žien pri pôrode z 25,70 rokov v roku 1996 na 
27,19 rokov v roku 2006, čo je nárast o jeden a pol roka. Na úrovni okresov bol najvyšší priemerný 
vek pri pôrode v roku 2006 v okresoch Humenné (27,80 rokov), Stropkov (27,78 rokov) a Prešov 
(27,71 rokov), najnižší priemerný vek pri pôrode bol v okresoch Kežmarok (26,18 rokov), 
Medzilaborce (26,38 rokov) a Vranov nad Topľou (26,48 rokov). (Graf č.8.5 a 8.6 v prílohe č.2) 
Pri rozložení mier plodnosti v rámci vekových skupín možno sledovať pokles počtu 
živonarodených ženám vo veku 20 – 24 rokov, s presunom maximálnej plodnosti do vekovej 
kategórie 25 – 29 rokov. Vo vyšších vekových kategóriách nedochádza k výraznejším zmenám, vo 
všetkých sa však zvýšila úroveň plodnosti.  
Úroveň pôrodnosti a plodnosti je ovplyvňovaná aj rodinným stavom obyvateľstva. Aj napriek 
všeobecnému poklesu plodnosti, mimomanželská plodnosť vykazuje odlišný trend a neustále rastie. 
V roku 1996 sa narodilo v Prešovskom kraji mimo manželstva 1 546 detí, ich podiel 13,8%. V roku 
2006 vzrástol počet narodených mimo manželstva na 2 021 s podielom 21,0%, čo je nárast počtu 
o 30%, ale vzhľadom k poklesu celkovej pôrodnosti nárast o viac ako polovicu. Oproti 
celoslovenskému priemeru, ktorý v roku 2006 dosiahol hodnotu 27,5% ide o nízku úroveň, čo 
súvisí najmä s vysokou hodnotou rodiny v tomto kraji. V rámci okresov Prešovského kraja bol 
najvyšší podiel narodených mimo manželstva (Graf č. 8.7 v prílohe č.2)v roku 2006 v okresoch 
Medzilaborce (36,4%) a Levoča (32,8%), najmenej narodených mimo manželstva bolo v okresoch 
Svidník (10,1%), Stropkov a Snina (oba okresy 11,1%). 
 
Úmrtnosť 
Úmrtnosť obyvateľstva je spolu s pôrodnosťou dôležitou zložkou prirodzeného pohybu 
obyvateľstva. Úroveň úmrtnosti a jej štruktúra zohrávajú v súčasnosti dôležitú úlohu pri hodnotení 
zdravotného stavu obyvateľstva, sú ukazovateľom dosiahnutej úrovne zdravotníctva, odrážajú sa 
v nich sociálne, ekonomické i kultúrne podmienky krajiny, a takisto aj prírodné podmienky 
v zmysle kvality životného prostredia. 
Vývoj úmrtnosti obyvateľstva v Slovenskej republike v rokoch 1996 – 2006 bol relatívne stabilný, 
s miernym nárastom v posledných dvoch sledovaných rokoch. Hrubá miera úmrtnosti (Graf č. 8.8 a 8.9 

v prílohe č. 2) sa pohybovala na úrovni 9,53 – 9,93‰, pričom maximum dosiahla v roku 2005. 
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Podobný priebeh možno sledovať aj v Prešovskom kraji, hrubá miera úmrtnosti sa pohybovala na 
úrovni 8,14 – 8,52‰, s maximom v posledných dvoch sledovaných rokoch. Výraznejšie rozdiely 
v úmrtnosti obyvateľstva možno sledovať v okresoch Prešovského kraja, kde v roku 2006 
dosahovala hrubá miera úmrtnosti hodnoty od 7,86‰ v okrese Prešov až po 13,60‰ v okrese 
Medzilaborce. Úroveň úmrtnosti závisí vo veľkej miere od vekovej štruktúry obyvateľstva, čo sa 
odráža aj na jej rozdielnej úrovni v jednotlivých okresoch kraja. 
Relatívne stabilnú mieru úmrtnosti dokazuje aj stredná dĺžka života pri narodení. Na regionálnej 
úrovni sa stredná dĺžka života počíta za časové obdobie dlhšie ako jeden rok, aby sa odstránil vplyv 
sezónnosti úmrtí a veľkosti nižších správnych území, prejavujúci sa nižším počtom obyvateľov 
a nižším počtom úmrtí podľa pohlavia a veku. Preto sa na úrovni krajov používajú údaje za obdobie 
troch rokov a na úrovni okresov za obdobie päť rokov. V období rokov 2004 – 2006 bola 
v Prešovskom kraji stredná dĺžka života pri narodení u mužov 70,61 a u žien 78,48 rokov. Oproti 
obdobiu rokov 1997 – 1999 stúpla o 1,4 roka u oboch pohlaví. Rovnako vzrástli aj hodnoty na 
úrovni okresov, kde v období rokov 2002 – 2006 dosiahla stredná dĺžka života pri narodení 
u mužov najvyššie hodnoty v okresoch Prešov (71,47 rokov), Bardejov (71,43 rokov) a Levoča 
(71,24 rokov), najnižší očakávaný vek pri narodení u mužov dosiahli okresy Kežmarok (68,68 
rokov) a Snina (68,77 rokov). U žien bola v sledovanom období najväčšia stredná dĺžka života pri 
narodení v okresoch Stropkov (79,72 rokov) a Medzilaborce (79,40 rokov), najnižší očakávaný vek 
bol v okresoch Kežmarok (76,08 rokov) a Levoča (76,30 rokov). (Graf č. 8.10 a 8.11 v prílohe č.2) 
Dôležitú zložku úmrtnosti tvorí počet zomrelých v prvom roku života, ktorú charakterizuje 
dojčenská úmrtnosť. V období rokov 1996 – 2006 možno sledovať výrazný pokles dojčenskej 
úmrtnosti na Slovensku, ktorá poklesla z úrovne 10,23‰ v roku 1996 na 6,59‰ v roku 2006. 
Výraznejšie poklesla aj novorodenecká úmrtnosť (do 28 dní), ktorá klesla oproti roku 1996 o 50% 
na úroveň 3,53‰ v roku 2006. V Prešovskom kraji došlo rovnako k poklesu mier úmrtnosti 
v prvom roku života, aj keď tieto miery sú oproti celoslovenskému priemeru na vyššej úrovni. 
V roku 2006 bola v Prešovskom kraji dojčenská úmrtnosť na úrovni 8,46‰ (Graf č. 8.12 v prílohe 

č.2)(pokles o ¼ oproti roku 1996) a novorodenecká úmrtnosť na úrovni 4,28‰ (pokles o takmer 
40%). Na úrovni okresov Prešovského kraja bola v roku 2006 najvyššia miera dojčenskej úmrtnosti 
v okresoch Kežmarok (11,98‰), Bardejov (11,93‰) a Vranov nad Topľou (11,25‰), najnižšiu 
dojčenskú úmrtnosť zaznamenali okresy Svidník (0,00‰) a Stropkov (5,13‰). Najvyššiu mieru 
novorodeneckej úmrtnosti zaznamenali v roku 2006 okresy Bardejov (9,76‰) a Levoča (7,79‰), 
najnižšia miera bola v okresoch Svidník a Medzilaborce (0,00‰) a v okrese Kežmarok (0,92‰), 
(Graf č. 8.13 a 8.14  v prílohe č.2). 
Vývoj úmrtnosti sa výrazne diferencuje podľa vekových skupín a pohlavia. Odlišný vývoj možno 
sledovať u mužov aj žien, kde má výrazný vplyv nadúmrtnosť mužov vo vyšších vekových 
kategóriách. U oboch pohlaví možno sledovať pokles mier úmrtnosti v jednotlivých vekoch, ktorý 
je trochu výraznejší u mužov. Rozdiely v jednotlivých krivkách úmrtnosti podľa veku sa u oboch 
pohlaví líšia aj počiatočným vekom rastúcej úmrtnosti. U mužov možno toto zvýšenie sledovať už 
od veku 40 – 44 rokov, zatiaľ čo u žien dochádza k postupnému rastu mier úmrtnosti až vo veku 
nad 50 rokov. Ďalším prejavom vývoja úmrtnosti podľa veku je koncentrácia úmrtí do vyššieho 
veku, pričom tento interval je širší u mužov ako u žien. 
Špecifické rozdiely v úmrtnosti možno zistiť aj pri jej skúmaní z hľadiska príčin smrti. Sleduje sa 
päť najčastejšie sa vyskytujúcich príčin smrti, a to nádory, choroby obehovej sústavy, choroby 
dýchacej sústavy, choroby tráviacej sústavy a vonkajšie príčiny smrti. V roku 2006 zomrelo 
v Prešovskom kraji na tieto choroby 91,9% mužov a 93,0% žien. U mužov bolo najviac úmrtí na 
choroby obehovej sústavy (50,4%) a na nádory zomrelo 23,7% mužov. U žien Prešovského kraja sú 
trvale najvýraznejšou príčinou smrti choroby obehovej sústavy, na ktoré v roku 2006 zomrelo 
65,2% žien. Druhou najdôležitejšou príčinou sú podobne ako u mužov úmrtia na nádory, na ktoré 
umrelo 18,8% žien. Podobne je to aj na úrovni okresov, kde zomrelo na choroby obehovej sústavy 
najviac mužov v okresoch Stropkov (62,9%) a Vranov nad Topľou (61,5%), ženy zomreli na tieto 
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choroby najviac v okresoch Snina (77,9%), Medzilaborce (74,7%) a Humenné (74,5%). (Graf.č. 8.15 
v prílohe č.2) 
 
Mechanický pohyb obyvateľstva 
Mechanický pohyb obyvateľstva alebo mobilita obyvateľstva zahŕňa všetky typy jeho 
premiestňovania, resp. zmeny lokalizácie človeka. Najvýznamnejším typom pohybu obyvateľov je 
migrácia, ktorá sa viaže na zmenu trvalého bydliska. Ide o dvojsmerný pohyb obyvateľov, ktorý 
zahŕňa imigráciu (odsťahovanie) a imigráciu (prisťahovanie). 
Mechanický pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike bol počas celého sledovaného obdobia 
rokov 1996 – 2006 kladný, bol teda zaznamenaný prírastok obyvateľstva sťahovaním, ktorý narastá 
od roku 2002. V roku 2006 bol na Slovensku zaznamenaný prírastok sťahovaním 0,72‰. Opačnú 
situáciu možno sledovať na území Prešovského kraja, kde počas celého sledovaného obdobia rokov 
1996 – 2006 dochádza k úbytku obyvateľstva sťahovaním. V roku 2006 dosiahol migračný úbytok 
obyvateľstva v Prešovskom kraji úroveň -1,10‰ (úbytok 876 obyvateľov), oproti roku 1996 klesol 
viac ako dvojnásobne. Na úrovni okresov bol v roku 2006 zaznamenaný prírastok sťahovaním iba 
v štyroch okresoch (Kežmarok 1,24‰, Medzilaborce 1,22‰, Prešov 0,77‰ a Levoča 0,59‰), 
v ostatných okresoch bol zaznamenaný úbytok obyvateľstva sťahovaním. Najvýraznejší úbytok 
obyvateľstva sťahovaním bol v okrese Poprad (-3,35‰). 
Migračný pohyb obyvateľstva možno rozdeliť na dve časti – zahraničná migrácia a migrácia 
v rámci SR (tu možno ďalej začleniť aj migráciu v rámci kraja). 
Objem zahraničnej migrácie v Prešovskom kraji v roku 2006 vzrástol oproti roku 1996 o viac ako 
50%, pričom prevažuje počet prisťahovaných nad vysťahovanými. Zahraničnou migráciou získal 
Prešovský kraj v roku 2006 celkom 334 obyvateľov, keď na 570 prisťahovaných pripadlo 236 
vysťahovaných. Z hľadiska pohlavia prevažujú medzi zahraničnými migrantmi muži. Z celkového 
počtu prisťahovaných bolo 25,5% zo zahraničia. Významný podiel zo zahraničnej migrácie tvorí 
migrácia obyvateľov z Českej republiky, ktorí tvorili na celkovom počte zahraničných 
prisťahovalcov viac ako štvrtinu, podiel vysťahovaných do Českej republiky tvoril takmer 50% zo 
všetkých zahraničných migrantov. Podiel mužov a žien na migrácii medzi Českou republikou 
a Prešovským krajom je v priebehu sledovaných rokov relatívne vyrovnaný. 
Sťahovanie v rámci krajov Slovenskej republiky má v priebehu rokov kolísavý charakter. V roku 
2006 tvorili prisťahovaní do Prešovského kraja z iných krajov Slovenska 74,5%. U vysťahovaných 
dosiahol tento podiel hodnotu 92,4%. V rámci Slovenska získal Prešovský kraj v roku 2006 1 665 
prisťahovaných a stratil 2 875 vysťahovaných, celkovo teda migráciou v rámci Slovenskej 
republiky stratil 1 210 obyvateľov. Najviac obyvateľov Prešovského kraja sa v roku 2006 
vysťahovalo do Košického kraja (37,2%) a do Bratislavského kraja (24,5%). Prejavuje sa tu 
výrazný odchod obyvateľstva do krajov s najväčšími mestami Slovenska. Najviac prisťahovalcov 
do Prešovského kraja bolo v roku 2006 z Košického kraja (61,6%), Banskobystrického kraja 
(10,5%) a zo Žilinského kraja (9,8%). Najvýznamnejší pohyb obyvateľstva na úrovni krajov teda 
možno sledovať medzi Prešovským a  Košickým krajom, ktorý zaberá takmer polovicu všetkých 
migrantov Prešovského kraja na území Slovenska. 
Z hľadiska dôvodu sťahovania bolo v roku 2006 najviac prisťahovaných do Prešovského kraja 
z iných krajov Slovenska z dôvodu nasledovania rodiny (29,5%) a z bytových dôvodov (25,8%). 
Opačné poradie je u dôvodov na vysťahovanie, kde najviac bolo z bytových dôvodov (26,4%), za 
nimi nasledovalo nasledovanie rodiny (25,8%). 
Na úrovni okresov bolo v roku 2006 najviac prisťahovaných v okrese Prešov (1 072 obyvateľov), 
najviac vysťahovaných zaznamenali okresy Poprad (958 obyvateľov) a Prešov (946 obyvateľov). 
V rámci zahraničnej migrácie zaznamenali v roku 2006 najviac prisťahovaných zo zahraničia 
okresy Poprad (15,8%) a Prešov (15.3%), najvyšší podiel vysťahovaných do zahraničia bol 
v okresoch Bardejov (10,5%) a Humenné (8,5%). Hlavné dôvody sťahovania boli rovnaké ako na 
krajskej úrovni. Kvôli nasledovaniu rodiny bolo v roku 2006 najviac prisťahovaných v okrese Stará 
Ľubovňa (44,3%) a Snina (38,4%), z bytových dôvodov bolo najviac prisťahovaných v okrese 
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Prešov (43,6%). Najviac vysťahovaných z dôvodu nasledovania rodiny bolo v okrese Kežmarok 
(33,5%), z bytových dôvodov sa najviac vysťahovali z okresov Sabinov (34,9%) a Medzilaborce 
(34,4%). 
 
Celkový pohyb obyvateľstva 
Celkový pohyb obyvateľstva je výsledkom prirodzeného a migračného pohybu. (Graf č. 8.16 v prílohe 

č.2) Celkový počet obyvateľstva je teda bezprostredne ovplyvňovaný vývojom pôrodnosti, úmrtnosti 
(prirodzený pohyb) a migrácie obyvateľstva. 
Prirodzený pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike postupne klesá, v roku 2006 dosiahol úroveň 
0,11‰. (Graf č. 8.17 v prílohe č.2) Počas celého sledovaného obdobia rokov 1996 – 2006 nadobúda 
prirodzený prírastok obyvateľstva v Prešovskom kraji kladné hodnoty (počet narodených stále 
prevyšuje počet zomrelých), a aj keď jeho hodnota rokmi pomaly klesá dosahuje oproti 
celoslovenskému priemeru výrazne vyššie hodnoty. V roku 2006 dosiahla hodnota prirodzeného 
prírastku úroveň 3,46‰, oproti roku 1996 klesla o viac ako 45%. Najvyššie hodnoty prirodzeného 
prírastku dosiahli v roku 2006 okresy Kežmarok (8,43‰), Sabinov (6,64‰) a Stará Ľubovňa 
(4,71‰). Prirodzený úbytok obyvateľstva bol v roku 2006 zaznamenaný v okresoch Medzilaborce 
(-4,15‰) a Snina (-1,62‰). 
Mechanický pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike bol počas celého sledovaného obdobia 
rokov 1996 – 2006 kladný, bol teda zaznamenaný prírastok obyvateľstva sťahovaním, ktorý narastá 
od roku 2002. V roku 2006 bol na Slovensku zaznamenaný prírastok sťahovaním 0,72‰. Opačnú 
situáciu možno sledovať na území Prešovského kraja, kde počas celého sledovaného obdobia rokov 
1996 – 2006 dochádza k úbytku obyvateľstva sťahovaním. V roku 2006 dosiahol migračný úbytok 
obyvateľstva v Prešovskom kraji úroveň -1,10‰ (úbytok 876 obyvateľov), oproti roku 1996 klesol 
viac ako dvojnásobne. Na úrovni okresov bol v roku 2006 zaznamenaný prírastok sťahovaním iba 
v štyroch okresoch (Kežmarok 1,24‰, Medzilaborce 1,22‰, Prešov 0,77‰ a Levoča 0,59‰), 
v ostatných okresoch bol zaznamenaný úbytok obyvateľstva sťahovaním. Najvýraznejší úbytok 
obyvateľstva sťahovaním bol v okrese Poprad (-3,35‰) (Graf.č. 8.18 v prílohe č.2). 
Výsledkom prirodzeného a migračného pohybu obyvateľstva je celkový pohyb. Vzhľadom na 
hodnoty jednotlivých zložiek tohto pohybu je zrejmý výrazný vplyv migračného pohybu na celkový 
pohyb obyvateľstva, pričom celkový prírastok obyvateľstva dosahuje hodnoty tesne pod úrovňou 
prirodzeného pohybu. Celkový pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike je podobný migračnému 
pohybu, ktorého hodnoty narastajú od roku 2002 a v roku 2006 dosiahol úroveň 0,83‰. 
V Prešovskom kraji možno v priebehu rokov 1996 – 2006 sledovať podobne ako pri prirodzenom aj 
pri celkovom pohybe postupný pokles úrovne celkového prírastku obyvateľstva z hodnoty 5,71‰ 
v roku 1996 na 2,36‰ v roku 2006, čo je pokles o takmer 60%. Vplyv na výraznejšom poklese 
celkového prírastku obyvateľstva má hlavne rastúci migračný úbytok obyvateľstva v Prešovskom 
kraji. Na úrovni okresov Prešovského kraja dosiahlo v roku 2006 celkový úbytok päť okresov, 
najvyšší úbytok bol v okresoch Snina (-4,26‰), Medzilaborce (-2,93‰) a Humenné (-2,16‰). 
Najvyššiu mieru celkového pohybu obyvateľstva vykazuje dlhodobo okres Kežmarok, na čo má 
vplyv najmä vysoká hodnota prirodzeného prírastku v okrese. V roku 2006 dosiahol okres 
Kežmarok celkový prírastok obyvateľstva 9,68‰. Vysokú mieru celkového prírastku dosahujú aj 
okresy Sabinov (6,29‰) a Prešov (4,42‰). (Graf.č. 8.19 v prílohe č.2). 

 
8.2 Predpokladaný demografický vývoj 
 
Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva 
Veková štruktúra obyvateľstva je jednou zo základných demografických charakteristík každej 
populácie. Najčastejšou formou grafického znázornenia vekovej štruktúry je veková pyramída, 
ktorá odráža všetky udalosti ovplyvňujúce demografický vývoj danej populácie za obdobie 100 
rokov. 
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V priebehu rokov 1996 až 2006 možno sledovať zmeny vo vekovej štruktúre obyvateľstva 
Prešovského kraja (Graf č. 8.20 v prílohe č.2). Najvýraznejšie sa zmeny prejavili v predproduktívnom 
a produktívnom veku obyvateľstva, pričom možno v rámci jednotlivých vekových skupín sledovať 
postupný presun obyvateľstva do vyššej vekovej kategórie. V rámci predproduktívneho veku ide 
o pokles početnosti jednotlivých skupín obyvateľstva, pričom najvýraznejšie zmeny boli vo veku 5 
– 9 rokov, kde došlo u oboch pohlaví k relatívne veľkému poklesu. Ide o prejav zníženej pôrodnosti 
na počiatku 90-tych rokov. Na druhej strane možno sledovať nárast počtu obyvateľstva vo 
vekových skupinách 25 – 34 a 50 – 59 rokov, čo je následkom období zvýšenej pôrodnosti v 70-
tych a 50-tych rokoch. Od 60.roku veku sa postupne znižuje podiel obyvateľstva v danej populácii, 
hlavne z dôvody vyššej úmrtnosti vo vyššom veku. V poproduktívnom veku žije väčší podiel žien 
ako mužov z dôvodu rôznych úmrtnostných pomerov u mužov a žien v tomto veku. 
Dôležitou charakteristikou vekového zloženia obyvateľstva vo vyspelých krajinách je populačné 
starnutie, ktoré sa postupne zrýchľuje. Tento proces možno sledovať aj v rámci Slovenska a 
Prešovského kraja. V roku 1996 pripadalo v Prešovskom kraji na 100 obyvateľov vo veku do 15 
rokov 62 obyvateľov v poproduktívnom veku, v roku 2006 to už bolo takmer 87 obyvateľov (na 
Slovensku vzrástol index starnutia z hodnoty 81 na 122, počet obyvateľov v poproduktívnom veku 
teda presiahol obyvateľstvo do 15 rokov). Na indexe starnutia (Graf č. 8.21 v prílohe č.2) celkovej 
populácie má výrazný podiel ženská časť obyvateľstva, pretože v poproduktívnom veku tvorí 
väčšinu populácie. So zvyšujúcim sa podielom poproduktívnej časti obyvateľstva rastie aj 
priemerný vek obyvateľstva, ktorý v Prešovskom kraji dosiahol v roku 2006 hodnotu 35,37 roka (u 
mužov 33,90 roka a u žien 36,78 roka), čo je takmer o 2 a pol roka menej ako celoslovenský 
priemer (37,71 rokov). 
V rámci okresov Prešovského kraja je najstaršie obyvateľstvo v okrese Medzilaborce, kde v roku 
2006 dosiahol index starnutia hodnotu 154 bodov (na 100 obyvateľov predproduktívneho veku 
pripadlo 154 obyvateľov v poproduktívnom veku). Dôvodom zhoršujúcej sa vekovej štruktúry 
obyvateľstva v tomto okrese je najmä odchod obyvateľstva v produktívnom veku do iných okresov 
Slovenska za lepšími pracovnými podmienkami, s čím súvisí zhoršovanie vekovej skladby 
obyvateľstva a jej reprodukčnej funkcie. Najmladšie obyvateľstvo bolo v roku 2006 v okresoch 
Kežmarok, Sabinov a Stará Ľubovňa, kde index starnutia (Graf č. 8.22 v prílohe č.2) nadobudol hodnoty 
od 56 do 67. Podobný stav možno sledovať aj pri priemernom veku obyvateľstva v jednotlivých 
okresoch v roku 2006. Najvyšší priemerný vek dosahuje obyvateľstvo v okrese Medzilaborce 
(39,91 rokov, u mužov 37,65 a u žien 42,06 rokov), najnižší priemerný vek je v okresoch Kežmarok 
(32,24 rokov, u mužov 30,97 a u žien 33,50 rokov), Sabinov (32,95, u mužov 31,73 a u žien 34,16 
rokov) a Stará Ľubovňa (33,52 rokov, u mužov 32,23 a u žien 34,79 rokov). 
 
Tab. č. : 8.1 Vývoj vekovej štruktúry obyvateľstva Prešovského kraja v rokoch 1996 – 2006 

Rok 
Počet obyvateľov 

Index starnutia 
Spolu 

Veková skupina 
Predproduktívna Produktívna Poproduktívna 

1996 
abs 773 121 196 423 454 790 121 908 

62,06 
rel (%) 100,0 25,41 58,83 15,77 

2006 
abs 800 483 157 933 505 081 137 469 

87,04 
rel (%) 100,0 19,73 63,10 17,17 

                                                                                                                                                                Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva žilo v roku 2006 v Prešovskom kraji 393 457 mužov 
a 407 026 žien, ženy tvorili 50,85% populácie. Index maskulinity (pomer počtu mužov a žien) bol 
na úrovni 0,967 boda, čo znamená, že na 1000 žien pripadlo 967 mužov. 
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Štuktúra obyvateľstva podľa vzdelania 
Celoslovenským trendom je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľstva. Tento trend sa 
prejavuje aj na území Prešovského kraja, najmä znižovaním podielu osôb so základným vzdelaním 
a bez vzdelania a rastom podielu vysokoškolsky vzdelaného obyvateľstva. 
Z výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2001 vyplýva, že najvyšší podiel obyvateľstva 
Prešovského kraja nad 16 rokov malo ukončené základné vzdelanie (28,8%) a učňovské vzdelanie 
bez maturity (22,4%), čo v priemere zodpovedá celoslovenským hodnotám. Osoby nad 16 rokov 
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním tvorili v Prešovskom kraji 8,0%, čo je takmer o dve 
percentá menej ako na úrovni Slovenska. Percentuálne najnižšie hodnoty dosiahli obyvatelia 
s ukončeným vyšším vzdelaním (0,5%) a bez školského vzdelania (0,3%) . 
 
 
Tab. č. : 8.2  Obyvateľstvo vo veku 16 rokov a viac podľa ukončeného vzdelania v okresoch                     

Prešovského kraja v roku 2001 (SODB), v % 
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(kraj, okres) 
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Prešovský kraj 28,8 22,4 6,9 6,8 19,2 5,3 0,5 8,0 1,7 0,3 
Bardejov 29,9 21,5 9,2 7,2 18,6 4,8 0,5 6,9 1,1 0,3 
Humenné 24,7 18,5 10,5 8,5 21,4 5,7 0,6 9,0 1,0 0,1 
Kežmarok 35,7 22,6 8,2 5,1 16,0 4,3 0,4 5,3 2,2 0,1 
Levoča 31,7 22,8 8,7 4,1 17,9 5,2 0,4 6,3 2,2 0,7 
Medzilaborce 33,6 16,9 9,1 6,2 19,6 6,5 0,5 5,8 0,7 1,1 
Poprad 24,7 24,0 3,1 7,4 22,0 5,3 0,6 10,2 2,4 0,2 
Prešov 23,4 22,4 5,9 6,5 21,3 5,8 0,7 11,7 2,0 0,2 
Sabinov 32,9 20,2 12,0 6,9 16,2 4,7 0,4 4,7 1,7 0,4 
Snina 29,8 21,1 8,3 6,7 19,2 5,1 0,3 6,4 2,3 0,7 
Stará Ľubovňa 32,8 27,3 4,6 6,5 15,5 5,7 0,4 5,8 1,1 0,3 
Stropkov 30,9 17,4 10,1 8,7 18,1 6,3 0,4 6,4 1,7 0,0 
Svidník 30,9 17,8 10,0 8,2 18,2 6,5 0,6 6,9 0,7 0,3 
Vranov nad Topľou 33,6 28,1 2,0 6,6 17,7 4,4 0,4 5,9 0,9 0,3 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

Na úrovni okresov možno sledovať výraznejšie odchýlky v štruktúre obyvateľstva podľa 
ukončeného vzdelania, ktoré odrážajú vo veľkej miere stupeň urbanizácie a významnosť 
jednotlivých spádových centier. Obyvateľstvo s ukončeným vysokoškolským vzdelaním je 
sústredené vo významnejších administratívnych centrách, kde patria najmä okresy Prešov (11,7%), 
Poprad (10,2%) a Humenné (9,0%). Na druhej strane vplýva na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva 
aj rozmiestnenie rómskej populácie, ktorá má veľmi nízku vzdelanostnú úroveň. Najvyšší podiel 
obyvateľstva nad 16 rokov s ukončeným základným vzdelaním je v okresoch Kežmarok (35,7%), 
Vranov nad Topľou a Medzilaborce (33,6%). Najnižší podiel obyvateľstva nad 16 rokov 
s ukončeným základným vzdelaním je v okresoch Prešov (23,4%), Humenné a Poprad (24,7%). 
 
Národnostná štruktúra obyvateľstva  
Pri sčítaní obyvateľstva, domov a bytov sa môže každý občan SR slobodne rozhodnúť ku ktorej 
národnosti sa prihlási, pričom nie je nijako viazaný príslušnosťou k niektorej národnostnej alebo 
etnickej skupine. Väčšina obyvateľov spája deklarovanú národnosť s národnou alebo etnickou 
príslušnosťou. Výnimkou je však rómske etnikum, ktoré vo väčšine volí inú ako rómsku národnosť. 
Najčastejšie sa prikláňajú k väčšinovej národnosti na príslušnom území (vo väčšine prípadov 
k slovenskej alebo maďarskej národnosti). 
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Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva z roku 2001 žilo v Prešovskom kraji 90,7% obyvateľov 
slovenskej národnosti, 4,0% obyvateľstva rómskej národnosti a 2,7% obyvateľstva rusínskej 
národnosti. Ostatné národnosti (maďarská, česká, ukrajinská, nemecká...) sa podieľajú na celkovom 
počte obyvateľstva Prešovského kraja podielom menším ako 1%. 
 
Tab. č. : 8.3 Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v okresoch Prešovského kraja v roku 2001 (SODB),  

Územie 
(kraj, okres) 

Národnosť v % 

slovenská maďarská rómska česká rusínska ukrajinská  iná a nezistené 

Prešovský kraj 90,7 0,1 4,0 0,5 2,7 0,9 1,1 
Bardejov 91,4 0,1 3,0 0,3 2,9 1,3 1,0 
Humenné 91,3 0,1 2,1 0,5 3,6 1,4 1,0 
Kežmarok 89,1 0,1 8,8 0,4 0,1 0,1 1,4 
Levoča 91,2 0,1 7,1 0,2 0,2 0,0 1,2 
Medzilaborce 50,4 0,1 1,6 0,6 40,4 5,0 1,9 
Poprad 93,6 0,2 3,2 0,9 0,1 0,1 1,9 
Prešov 94,2 0,1 2,6 0,6 0,7 0,7 1,1 
Sabinov 92,0 0,0 6,2 0,3 0,4 0,2 0,9 
Snina 84,7 0,1 1,3 0,5 8,8 2,8 1,8 
Stará Ľubovňa 90,2 0,1 3,7 0,3 3,3 1,2 1,2 
Stropkov 90,1 0,0 2,3 0,4 5,3 0,8 1,1 
Svidník 83,3 0,1 2,6 0,3 10,5 2,5 0,7 
Vranov nad Topľou 91,7 0,1 6,9 0,3 0,2 0,1 0,7 

Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 
V rámci okresov Prešovského kraja žije najviac obyvateľov slovenskej národnosti v okresoch 
Prešov (94,2%) a Poprad (93,6%), najnižšie zastúpenie dosahuje okres Medzilaborce, kde sa 
k slovenskej národnosti hlási iba 50,4% obyvateľstva. Okres Medzilaborce dosahuje najväčší podiel 
obyvateľstva rusínskej národnosti (40,4%). 
Špecifickou skupinou obyvateľstva je obyvateľstvo rómskej národnosti, ktoré sa vo väčšine nehlási 
k svojej národnosti. Podľa výsledkov sčítania obyvateľstva žilo v Prešovskom kraji 4,0% 
obyvateľstva rómskej národnosti, hodnoty na úrovni okresov sa pohybovali v rozpätí 1,3% v okrese 
Snina až 8,8% v okrese Kežmarok. V roku 2004 uskutočnil Úrad splnomocnenkyne vlády pre 
rómsku problematiku sociografické mapovanie rómskych osídlení, ktoré sa zameralo na 
obyvateľstvo žijúce v rómskych osídleniach, t.j. v rómskych osadách (výskum teda nezahŕňa 
všetkých Rómov, určité percento je integrované). Podľa výsledkov tohto mapovania žije 
v Prešovskom kraji približne 10,8 obyvateľov v rómskych osídleniach a v jednotlivých okresoch je 
ich rozpätie od 5,3% v okrese Snina až po 20,5% v okrese Kežmarok (Graf č. 8.22 v prílohe č.2). Na 
úrovni okresov ide v priemere o 2 až 3-násobne vyššie hodnoty ako pri výsledkoch zo sčítania 
obyvateľstva. Vysoký podiel obyvateľstva žijúceho v rómskom osídlení dosahujú aj okresy Vranov 
nad Topľou (16,6%), Levoča (14,9%) a Sabinov (13,5%). 
 

8.3 Ekonomická aktivita obyvateľstva a trh práce 
 

Vývoj počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov a ich podielu na celkovom počte obyvateľov má na 
Slovensku a rovnako aj v Prešovskom kraji v priebehu rokov 2001 – 2006 klesajúcu tendenciu. 
Podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov (Graf č. 8.23 v prílohe č.2) klesol v Slovenskej republike 
z 50,1% na 47,4%, v Prešovskom kraji o trošku výraznejšie z 48,6% v roku 2001 na 45,0% v roku 
2006. Ide o postupné prejavovanie sa starnutia obyvateľstva a posun početnejších skupín do 
vyššieho veku. 
Pokles podielu ekonomicky aktívnych obyvateľov na celkovom počte obyvateľov možno sledovať 
aj v jednotlivých okresoch Prešovského kraja. Najvýraznejší pokles zaznamenali okresy Sabinov 
(pokles z 49,9% v roku 2001 na 40,5 v roku 2006) a Kežmarok (pokles z 52,9% v roku 2001 na 
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44,1 v roku 2006). Najnižší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov bol v roku 2006 v okresoch 
Sabinov (40,5%), Stará Ľubovňa (41,5%) a Levoča (42,8%), najvyšší podiel bol v okresoch Poprad 
(49,7%), Humenné (46,4%) a Svidník (46,2%). 
Podľa údajov zo sčítania uskutočnenom v roku 2001 žilo v Prešovskom kraji 380 548 ekonomicky 
aktívnych obyvateľov, čo je 48,2% z celkového počtu osôb. Podiel mužov na celkovom počte 
ekonomicky aktívnych obyvateľov bol 52,9%. Najvyšší podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov 
Prešovského kraja pracoval v oblasti priemyselnej výrobe (20,7%) a v oblasti veľkoobchodu a 
maloobchodu, opravy motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru (11,8%), rovnako ako 
na celoslovenskej úrovni. Spolu 118 665 ekonomicky aktívnych obyvateľov (31,2% EAO) 
odchádzalo do zamestnania mimo Prešovského kraja. Najväčší podiel ekonomicky aktívnych 
obyvateľov odchádzajúcich do zamestnania bol v oblasti priemyselnej výroby (27,0%) 
a stavebníctva (10,8%). (Tab.č. 8.4 v prílohe č.1) 
Na úrovni okresov možno sledovať diferencovanejšiu štruktúru ekonomicky aktívnych obyvateľov 
podľa odvetvia hospodárstva. Rovnako ako na krajskej úrovni však vo všetkých okresoch prevláda 
podiel ekonomicky aktívnych obyvateľov pracujúcich v priemyselnej výrobe, kde najvyšší podiel 
dosahujú okresy Snina (29,2%), Vranov nad Topľou (25,9%) a Humenné (24,8%). Stavebníctvo je 
najviac zastúpené v okresoch Stará Ľubovňa (12,6%) a Bardejov (10,0%). V oblasti veľkoobchodu 
a maloobchodu, opravy motorových vozidiel, motocyklov a spotrebného tovaru pracuje najviac 
ekonomicky aktívnych obyvateľov v okresoch Prešov (11,6%) a Bardejov (10,0%), v oblasti 
verejnej správy a obrany, povinného sociálneho zabezpečenia v okrese Medzilaborce (10,1%). 
 
Zhodnotenie nezamestnanosti v okresoch Prešovského kraja v rokoch 1997 – 2007 
Od roku 1989 sa objavil závažný sociálno-ekonomický problém – nezamestnanosť, úzko súvisiaci 
s prechodom Slovenskej republiky na trhovú ekonomiku. Tento jav bol a je úzko spätý 
s prebiehajúcou ekonomickou reformou, zmenou právnej formy vlastníctva ekonomických 
subjektov, uvoľňovaním pracovníkov z dôvodov prezamestnanosti, zánikom podnikov 
zapríčineným druhotnou platobnou neschopnosťou. 
Analýza nezamestnanosti v nasledujúcom texte, pozostávajúca z údajov ku koncu roka (roky 1997, 
2000, 2003 a 2007), má predovšetkým poukázať na trendy vo vývoji nezamestnanosti. Analýze 
podliehajú všetky okresy Prešovského kraja, pričom súčasťou analýzy sú aj čiastkové komparácie 
okresov s Prešovským krajom a Slovenskou republikou. 
 
Vývoj nezamestnanosti  
V roku 1997 sa začína uplatňovať Zákon NR SR č.387/1996 Zb.z. o zamestnanosti, ktorým sa pri 
riešení úloh znižovania nezamestnanosti právo občanov na vhodné zamestnanie rieši formami 
zodpovedajúcimi medzinárodným štandardom, pričom sa zvýšená starostlivosť o pracovné 
uplatnenie venuje predovšetkým tým rizikovým skupinám osôb, ktoré sú najviac ohrozené 
chudobou. Ide o skupiny mladistvých, ktorí nepokračujú v ďalšej príprave na povolanie, 
absolventov stredných a vysokých škôl, občanov starších ako 50 rokov, občanov, ktorí sú vedení 
v evidencii nezamestnaných viac ako jeden rok, občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou. 
Vývoj miery nezamestnanosti mal pozitívny trend od svojho kulminačného bodu okolo roku 2000 
(začiatok najdôležitejších ekonomických reforiem ale aj sprísnenie režimu na úradoch práce, 
sociálnych vecí a rodiny). Ku koncu roka 2003 už klesla úroveň miery nezamestnanosti (oproti roku 
2000) vo všetkých okresoch kraja, mimo dvoch – Medzilaborce a Sabinov. Maximálne hodnoty 
dosahovala nezamestnanosť v okrese Kežmarok (27,39%), minimum aj naďalej v okrese Stará 
Ľubovňa (16,30%). Bol to zároveň jediný okres kraja, ktorý sa v uvedenom roku dostal aj pod 
celoslovenský priemer miery nezamestnanosti (17,04%). Naopak okresy Kežmarok, Sabinov, 
Medzilaborce a Vranov nad Topľou vysoko presahovali aj priemer Prešovského kraja (21,72%). 
Ku koncu novembra 2007 trend postupného (pomerne výrazného) znižovania miery 
nezamestnanosti pokračuje vo všetkých okresoch, čo je v súlade s krajským ale aj celoslovenským 
trendom. Iba okres Poprad sa dostal pod celoslovenský priemer (9,06%), 7 okresov sa dostalo aspoň 
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pod priemernú hodnotu Prešovského kraja (13,65%), avšak okresy Vranov nad Topľou, Stropkov, 
Sabinov, Medzilaborce, Levoča a Kežmarok stále výrazne prevyšujú priemer kraja. Najnižšiu 
hodnotu miery nezamestnanosti dosahuje v súčasnosti okres Poprad (8,96%), najvyššiu naopak 
okres Kežmarok (21,04%). 
Počas celého obdobia rokov 1997 – 2007 mal vývoj krivky miery nezamestnanosti skoro u všetkých 
okresov relatívne podobný priebeh ako u krivky SR, len hodnoty v okresoch boli rapídne vyššie (v 
priemere o 5 až 10%). Aj táto skutočnosť dokazuje, že celá skúmaná oblasť patrí k oblastiam 
s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR.  
Z hľadiska absolútnych čísel (závisí to výrazne od počtu obyvateľov v okresoch) majú v súčasnom 
období najviac nezamestnaných okresy Prešov, Kežmarok a Vranov nad Topľou. 

 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie 
Štruktúra nezamestnaných podľa pohlavia 
Vo všetkých okresoch je badateľný podobný všeobecný trend vývoja zhodný s vývojom 
v Prešovskom kraji aj v Slovenskej republike. Maximá dosahoval podiel nezamestnaných žien 
medzi aprílom až septembrom, minimá od októbra po marec nasledujúceho roka. Mužská 
nezamestnanosť má v náväznosti na ženskú opačný vývoj, t.j. minimá dosahuje v období medzi 
aprílom až septembrom, maximá na prielome kalendárnych rokov. Súvisí to zrejme s obdobím 
zvýšeného výskytu sezónnych prác, v ktorých sa zamestnávajú predovšetkým muži (rôzne 
poľnohospodárske a stavebné práce). 
Stabilizáciu, prípadne mierny nárast zaznamenávame pri nezamestnanosti žien až do roku 2003. Aj 
ku koncu tohto roku registrujeme dva okresy – Poprad a Stará Ľubovňa, ktoré prekračovali priemer 
Slovenskej republiky. Všetky ostatné okresy vykazovali podiel nezamestnaných žien nižší. 
Až po roku 2003 dochádza k výraznej zmene trendu v nezamestnanosti žien a ku koncu novembra 
2007 je situácia diametrálne odlišná. Až na okresy Kežmarok a Medzilaborce, kde je vyšší podiel 
nezamestnaných mužov, je vo všetkých ostatných okresoch kraja sledovaný vyšší podiel 
nezamestnaných žien. Toto zistenie je v zhode s celoslovenským trendom. Zaujímavosťou je fakt, 
že do roku 2003 bol podiel nezamestnaných žien u väčšiny okresov Prešovského kraja pod 
celoslovenským priemerom, pričom v novembri 2007 je tento podiel naopak vyšší u väčšiny 
okresov. Výnimku tvoria len okresy Prešov, Poprad a Snina, ktoré nedosahujú priemer Slovenskej 
republiky, ale napriek tomu majú vyšší podiel nezamestnaných žien.   
Na nezamestnanosť žien má vplyv viacero faktorov. Jedným z nich je aj tolerancia zákona o 
nezamestnanosti, ktorá umožňuje viesť v evidencii uchádzačov o zamestnanie ženy s malými deťmi 
do 6 rokov, ktoré majú možnosť odmietnuť vhodné pracovné miesto sprostredkované úradom 
práce. V dôsledku týchto príčin zostávajú ženy dlhšie v evidencii úradov práce v porovnaní 
s mužmi. 
„Riešenie nezamestnanosti tejto sociálnej skupiny obyvateľstva si žiada osobité prístupy v riešení 
aktívnej politiky zamestnanosti a v jej konkrétnych aplikáciách, najmä v podnikateľských sférach 
trhu práce, ako i vo sfére sociálnej politiky“ (Rajčáková, 1996). 
 
Štruktúra nezamestnaných podľa veku 
Aj v roku2003 zostáva v podstate vo všetkých okresoch najproblémovejšou skupina 20-24 ročných. 
Druhou najrizikovejšou zostáva kategória 25-29 ročných. Vývoj v tomto období v rámci okresov je 
však heterogénnejší a svoj podiel na nezamestnanosti začínajú zvyšovať ďalšie vekové skupiny: 50-
54 roční (okres Humenné), 30-34 roční (okres Kežmarok), 40-44 roční (okresy Snina a Stará 
Ľubovňa) a 45-49 roční (okres Svidník). 
V období k novembru 2007 je situácia ešte o niečo heterogénnejšia, ale môžme badať dva smery 
vývoja. Časť okresov sleduje vývoj celoslovenský, druhá časť okresov vývoj krajský. Okresy 
Bardejov, Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou kopírujú 
vývoj v Prešovskom kraji a v súčasnej dobe sú v nich najrizikovejšími skupinami z hľadiska 
nezamestnanosti na základe veku kategórie 20-24, 25-29 a 30-34 ročných. Naopak v v okresoch 
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Humenné, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov a Snina tvoria najväčší podiel na nezamestnanosti 
vekové skupiny 20-24, 45-49 a 50-54 ročných. 
Nárast počtu uchádzačov a zamestnanie vo vekovej kategórii 20 – 24 ročných môže byť zapríčinený 
aj neochotou zamestnávať uchádzačov bez praxe, ako aj slabšou motiváciou realizovať sa v prvom 
zamestnaní. Situácia v týchto vekových kategóriách je zložitá aj preto, že ide o nezamestnaných bez 
profesnej kvalifikácie s ukončeným alebo neukončeným základným vzdelaním, ako aj o 
absolventov škôl, ktorí pri neumiestnení v krátkom časovom období po skončení štúdia strácajú 
motiváciu pracovať, prípadne sa uplatniť vo vyštudovanom odbore. Je veľký predpoklad, že práve 
títo uchádzači o zamestnanie sa budú najväčšou mierou podieľať na navrstvovaní dlhodobo 
nezamestnaných osôb  
Naopak nezamestnanosť pri vekovej skupine 45-49 a 50-54 ročných je zväčša dôsledkom 
reštrukturalizácie odvetví hospodárstva. Ich adaptabilita na novovytvorené pracovné miesta a 
pracovné podmienky je nižšia ako je tomu u vekovo mladších uchádzačov o zamestnanie. 
Postavenie týchto uchádzačov o zamestnanie na trhu práce je zložité aj pre nedostatok profesno-
kvalifikačnej štruktúry adekvátnych voľných pracovných miest. 

 
Štruktúra nezamestnaných podľa stupňa dosiahnutého vzdelania 
Najhoršiu východiskovú pozíciu pre zamestnanosť majú kategórie s neukončeným základným 
vzdelaním a bez vzdelania, ako aj s úplným základným vzdelaním. Uchádzači s uvedeným 
vzdelaním sa zamestnávajú najmä v sezónnych prácach, čo nerieši ich trvalú zamestnanosť. Táto 
skupina tvorí aj veľmi často podstatnú časť dlhodobo nezamestnaných, prípadne sú často 
vyraďovaní z evidencie úradov práce pre zlú spoluprácu a sú zaraďovaní do sociálnej starostlivosti. 
Túto skupinu často tvoria osoby, ktoré nemajú vlastnú motiváciu uplatnenia sa na trhu práce. 
Vysoký podiel nezamestnanosti na vzdelanostnej štruktúre majú aj skupiny vyučených a s úplným 
stredným odborným vzdelaním. 
Koncom roka 1997 mala väčšina okresov zhodný trend vo vývoji podielu nezamestnanosti 
v jednotlivých skupinách podľa vzdelania. Tento trend sa zhodoval s vývojom v Prešovskom kraji 
aj v Slovenskej republike. Najvyššou nezamestnanosťou trpela skupina so základným vzdelaním, na 
druhom mieste bola zvyčajne kategória vyučených, prípadne stredné odborné vzdelanie bez 
maturity. Smer vývoja sa udržal do roku 2000. Vyššie spomenuté kategórie svoj podiel na 
nezamestnanosti stabilizovali, pričom si vymenili poradie. Kým v roku 1997 mala najvyšší podiel 
kategória s ukončeným základným vzdelaním, nasledovaná skupinou vyučených, v roku 2000 to 
bolo opačne. V rokoch 2003 a 2007 si svoje pozícii v závislosti od okresov navzájom menili.  
Roky 2003 a 2007 nepriniesli žiadnu podstatnú zmenu. Môžeme teda povedať, že dlhodobo 
najrizikovejšími skupinami podľa vzdelania sú vyučení a ľudia s ukončeným základným vzdelaním.  

 
Nezamestnanosť absolventov škôl 
V rámci celkového vývoja nezamestnanosti zohráva dôležitú úlohu nezamestnanosť mladých ľudí 
hľadajúcich si prvé zamestnanie. Nezamestnanosť mládeže nie je možné riešiť oddelene od riešenia 
celkovej nezamestnanosti, pretože je jej neoddeliteľnou súčasťou. Treba ale rešpektovať jej 
špecifické črty. 
Začleňovanie absolventov škôl do práce predstavuje zložitý proces, ktorého náplňou je prechod od 
procesu vzdelávania do procesu pracovnej činnosti. Úspešnosť tohto procesu závisí od ponuky a 
dopytu po absolventoch na trhu práce. Profesný, odvetvový alebo regionálny nesúlad medzi 
ponukou a dopytom na trhu práce spôsobuje, že časť mladých ľudí je nútená si istý čas hľadať prácu 
prostredníctvom úradov práce a byť súčasťou ekonomicky pasívneho obyvateľstva. Absolventi 
všetkých typov škôl, vrátane mladistvých, patria k ohrozeným skupinám na trhu práce. Táto 
skutočnosť vyplýva z objektívnych a subjektívnych príčin a problémov. Je to najmä nedostatok 
praxe u mladých ľudí a v súvislosti s tým absencia pracovných skúseností a návykov, nedostatok 
flexibility v príprave na povolanie absolventov škôl, zamestnávateľmi preferované získanie 
„hotových zamestnancov“ a často chýbajúca ochota zamestnávateľskej sféry venovať sa príprave 
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mladých kvalifikovaných zamestnancov, ktorí by mohli byť v  budúcnosti hlavnou strategickou 
výhodou podniku. 
Väčšina absolventov má ťažkosti pri hľadaní zamestnania vo svojom odbore. Najčastejším 
dôvodom býva nedostatok pracovných miest v rámci vyštudovaného odboru v mieste trvalého 
bydliska, nízke finančné ohodnotenie, bytové problémy, ako aj celkový nezáujem o nových 
absolventov. Mnohé zamestnávateľské organizácie uprednostňujú pracovníkov s praxou. Pri 
prijímaní absolventa je pre nich rozhodujúcim výberovým kritériom odborná pripravenosť, 
samostatnosť, pracovná morálka a iné. U niektorých zamestnávateľov negatívne pôsobí i povinnosť 
prijímať absolventa do pracovného pomeru na dobu neurčitú. Prechod do praxe je aj pre mnohých 
absolventov spojený s určitými ťažkosťami a prekonanie tohto adaptačného procesu do značnej 
miery ovplyvňuje pocit uspokojenia z práce. 
Najčastejšie problémy pri nástupe do zamestnania z pohľadu absolventov predstavuje nedostatok 
odbornej praxe, čiže problémy spojené s aplikáciou teoretických vedomostí v praxi a ťažkosti 
legislatívy a právnych noriem. 
Do roku 1997 sa medzi absolventov v oficiálnych štatistikách zaraďovali aj mladiství. Po roku 1996 
sú však samostatnou kapitolou a do skupiny absolventov sa už nerátajú. 
Najviac zaťaženými nezamestnanosťou sú absolventi stredných odborných škôl s maturitou a 
stredných odborných učilíšť bez maturity. Najmenej rizikovými skupinami sú absolventi vysokých 
škôl a gymnázií. Je ale badateľné, že aj napriek nízkemu podielu absolventov vysokých škôl na 
nezamestnanosti ich podiel postupne stúpa. Rastie aj percentuálny podiel absolventov stredných 
odborných škôl s maturitou na celkovej nezamestnanosti absolventov. Naopak poklesol podiel 
absolventov gymnázií a stredných odborných učilíšť bez maturity. 
Všeobecný trend vo vývoji podielu nezamestnanosti absolventov na celkovej nezamestnanosti je 
nasledovný: podiel absolventov vykazuje nárast v júni každého roka (ukončenie školskej 
dochádzky) a po tomto období nasleduje jeho postupný pokles až do konca roka a následne až do 
júna roka nasledujúceho. 
Negatívnym javom je fakt, že u nezačlenených absolventov do trhu práce sa prejavuje tendencia 
narastania dĺžky obdobia trvania nezamestnanosti. 
 
Štruktúra nezamestnaných podľa predchádzajúceho zamestnania 
Trend vo vývoji štruktúry evidovaných nezamestnaných podľa predchádzajúceho zamestnania 
(KZAM), nastúpený pred rokom 1997, pokračoval aj v nasledujúcom období do konca roka 2000. 
Najviac postihnutými počas celého obdobia ostali skupiny osôb bez pracovného zaradenia a 
pomocných a nekvalifikovaných robotníkov, čiastočne remeselníci, kvalifikovaní výrobcovia a 
spracovatelia. Platí to pre všetky skúmané okresy, pričom vývoj sa zhodoval s vývojom 
v Prešovskom kraji a celej Slovenskej republike. V nasledujúcom období po roku 2000 (roky2003, 
2007) nastáva zmena. Najrizikovejšou skupinou podľa predchádzajúceho zamestnania zostávajú 
osoby bez pracovného zaradenia, ale pomocných a nekvalifikovaných robotníkov striedajú na 
druhom mieste príslušníci armády (profesionálni vojaci), ďalšími dnes ohrozenými skupinami sú už 
vyššie spomínané kategórie a kategória pracujúcich v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. 
Skupinami s najnižším podielom nezamestnanosti zostávajú aj naďalej zákonodarní, vedeckí, 
riadiaci pracovníci a vedeckí, odborne duševne pracujúcich. 
Štruktúra evidovaných nezamestnaných podľa odvetvia ekonomickej činnosti predchádzajúceho 
zamestnania (OKEČ) sa v období rokov 1997 – 2000 výraznejšie nemenila. Najvyššiu „produkciu“ 
nezamestnaných v Slovenskej republike vykazoval spracovateľský priemysel, hneď po ňom 
nasledovalo stavebníctvo. Tieto dve odvetvia „dodávali“ najviac nezamestnaných aj v okresoch 
Prešovského kraja. Ďalšími rizikovými skupinami s väčším podielom nezamestnaných boli zo 
sektoru ostatných verejných, sociálnych a osobných služieb a poľnohospodárstva, poľovníctva 
a lesného hospodárstva. 
V období po roku 2000, ktoré zahŕňa roky 2003 a 2007 nastáva vo vývoji určitá zmena. V roku 
2003 je najrizikovejšou skupinou v okresoch skupina nezamestnaných zo sektoru verejnej správy, 
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obrany a povinného sociálneho poistenia, nasledovaná stavebníctvom a spracovateľským 
priemyslom. V novembri 2007 sú tromi najsilnejšími producentmi nezamestnaných v okresoch 
Prešovského kraja sektory verejnej správy, obrany a povinného sociálneho poistenia, 
spracovateľského priemyslu a ostatných verejných, sociálnych a osobných služieb. 
Najnižší podiel nezamestnanosti vykazujú predovšetkým sektory peňažníctvo a poisťovníctvo, 
predaj nehnuteľností, služby pre podnikateľov, výskum a vývoj. Priradili sa k nim ale aj školstvo, 
zdravotníctvo, veterinárne a sociálne služby. 

 
Štruktúra nezamestnaných podľa dĺžky doby v evidencii 
Za dôležitý ukazovateľ vývoja trhu práce sa považuje časová štruktúra nezamestnanosti, ktorá 
závisí od dynamiky a produkčnej štruktúry obyvateľstva. 
V celom sledovanom období od roku 1997 až do novembra 2007 bola najproblematickejšou 
skupina dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov). V Slovenskej republike aj v Prešovskom 
kraji zaberala táto skupina najvyšší podiel nezamestnanosti, v jednotlivých okresoch kraja to bolo 
nezriedka nad 50% všetkých evidovaných uchádzačov o prácu. Druhý najvyšší podiel 
nezamestnanosti vykazuje kategória do 3 mesiacov, čo je ale bežný jav, ktorý nie je nebezpečný 
a sčasti súvisí s bežnou zmenou zamestnania, s prechodom medzi dvoma zamestnaniami a pod., 
súvisí v podstate z bežným fungovaním trhu. 
Dlhodobo nezamestnaní si udržujú vysoký podiel na celkovej nezamestnanosti predovšetkým 
z dôvodu neustále relatívne vysokej miery nezamestnanosti a nedostatku pracovných príležitostí. 
V umiestňovaní dlhodobo nezamestnaných dlhodobo zlyhávajú všetky možné riešenia. Hlavným 
nástrojom riešenia tohto problému mal byť program verejnoprospešných prác. Jeho cieľom bolo 
vytvoriť lepšie podmienky pre pracovné zaradenie dlhodobo nezamestnaných a zmierniť 
nepriaznivé tendencie vývoja v tejto oblasti. Situáciu tento program sčasti stabilizoval, ale ani 
zďaleka nevyriešil. 
 
Nezamestnanosť občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou 
Občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou (ZPS) sa rozumie každý človek, ktorý má pre 
dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav podstatne obmedzenú možnosť prípravy na povolanie a 
pracovného uplatnenia, pričom poberá čiastočný invalidný dôchodok. Do tejto skupiny patria aj 
občania zdravotne ťažko postihnutý (ZŤP), ktorí môžu vykonávať zamestnanie len za úplne 
mimoriadnych podmienok. 
Po roku 2000 nastáva ďalšie znižovanie nezamestnanosti občanov so zmenenou pracovnou 
schopnosťou. Toto znižovanie trvá až do súčasnosti. Jediné dva okresy, ktoré v novembri 2007 
zaznamenali percentuálny nárast podielu nezamestnaných so ZPS (napriek znižovaniu absolútnych 
čísel), boli Poprad a Humenné. 
Zároveň až 6 okresov v kraji je pod úrovňou celoslovenského priemeru, čo je pozitívne 
konštatovanie (Stará Ľubovňa, Prešov, Sabinov, Levoča, Kežmarok a Bardejov). 

 
Najrizikovejšie skupiny nezamestnaných podľa jednotlivých štruktúr obyvateľstva  
K sprievodným javom prebiehajúceho transformačného procesu našej ekonomiky patrí nepochybne 
nezamestnanosť, ktorá sa formuje od roku 1989. 
Ku koncu novembra 2007 trend postupného (pomerne výrazného) znižovania miery 
nezamestnanosti pokračuje vo všetkých okresoch, čo je v súlade s krajským ale aj celoslovenským 
trendom. Iba okres Poprad sa dostal pod celoslovenský priemer (9,06%), 7 okresov sa dostalo aspoň 
pod priemernú hodnotu Prešovského kraja (13,65%), avšak okresy Vranov nad Topľou, Stropkov, 
Sabinov, Medzilaborce, Levoča a Kežmarok stále výrazne prevyšujú priemer kraja. Najnižšiu 
hodnotu miery nezamestnanosti dosahuje v súčasnosti okres Poprad (8,96%), najvyššiu naopak 
okres Kežmarok (21,04%). 
Počas celého obdobia rokov 1997 – 2007 mal vývoj krivky miery nezamestnanosti skoro u všetkých 
okresov relatívne podobný priebeh ako u krivky SR, len hodnoty v okresoch boli rapídne vyššie (v 
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priemere o 5 až 10%). Aj táto skutočnosť dokazuje, že celá skúmaná oblasť patrí k oblastiam 
s najvyššou mierou nezamestnanosti v SR.  
Na túto skutočnosť má vplyv viacero činiteľov, napríklad periférna poloha územia, historický 
aspekt (v minulosti málo rozvinuté územie), úzka a nevhodná štruktúra priemyslu, priemysel 
jednotlivých okresov postavený na jednom kľúčovom podniku, ktorý má vo väčšine skúmaných 
okresov ekonomické problémy (prepúšťanie), pomalá reštrukturalizácia priemyslu, pokles 
v stavebníctve, rozpad poľnohospodárskych družstiev a podobne. 
Štruktúra uchádzačov o zamestnanie v regióne prechádzala počas celého sledovaného obdobia 
rôznymi zmenami. Napriek tomu je možné vyselektovať niekoľko všeobecných vývojových 
trendov platných pre skúmanú oblasť. V oblasti štruktúry nezamestnanosti podľa pohlavia po roku 
2003 dochádza k výraznej zmene trendu v nezamestnanosti žien a ku koncu novembra 2007 je 
situácia diametrálne odlišná oproti predchádzajúcemu obdobiu. Až na okresy Kežmarok 
a Medzilaborce, kde je vyšší podiel nezamestnaných mužov, je vo všetkých ostatných okresoch 
kraja sledovaný vyšší podiel nezamestnaných žien. Toto zistenie je v zhode s celoslovenským 
trendom. Zaujímavosťou je fakt, že do roku 2003 bol podiel nezamestnaných žien u väčšiny 
okresov Prešovského kraja pod celoslovenským priemerom, pričom v novembri 2007 je tento 
podiel naopak vyšší u väčšiny okresov. Výnimku tvoria len okresy Prešov, Poprad a Snina, ktoré 
nedosahujú priemer Slovenskej republiky, ale napriek tomu majú vyšší podiel nezamestnaných 
žien.   
V období k novembru 2007 je situácia ešte o niečo heterogénnejšia vo vekovej štruktúre 
nezamestnaných. Môžme badať dva smery vývoja. Časť okresov sleduje vývoj celoslovenský, 
druhá časť okresov vývoj krajský. Okresy Bardejov, Kežmarok, Sabinov, Stará Ľubovňa, Stropkov, 
Svidník a Vranov nad Topľou kopírujú vývoj v Prešovskom kraji a v súčasnej dobe sú v nich 
najrizikovejšími skupinami z hľadiska nezamestnanosti na základe veku kategórie 20-24, 25-29 
a 30-34 ročných. Naopak v v okresoch Humenné, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov a Snina 
tvoria najväčší podiel na nezamestnanosti vekové skupiny 20-24, 45-49 a 50-54 ročných. 
Situácia v týchto vekových kategóriách je zložitá aj preto, že ide o nezamestnaných bez profesnej 
kvalifikácie s ukončeným alebo neukončeným základným vzdelaním, ako aj o absolventov škôl, 
ktorí pri neumiestnení v krátkom časovom období po skončení štúdia strácajú motiváciu pracovať, 
prípadne sa uplatniť vo vyštudovanom odbore. Je veľký predpoklad, že práve títo uchádzači o 
zamestnanie sa budú najväčšou mierou podieľať na navrstvovaní dlhodobo nezamestnaných osôb. 
Naopak nezamestnanosť pri vekovej skupine 45-49 a 50-54 ročných je zväčša dôsledkom 
reštrukturalizácie odvetví hospodárstva. Ich adaptabilita na novovytvorené pracovné miesta a 
pracovné podmienky je nižšia ako je tomu u vekovo mladších uchádzačov o zamestnanie. 
Postavenie týchto uchádzačov o zamestnanie na trhu práce je zložité aj pre nedostatok profesno-
kvalifikačnej štruktúry adekvátnych voľných pracovných miest. 
Roky 2003 a 2007 nepriniesli žiadnu podstatnú zmenu v najrizikovejších skupinách z hľadiska 
nezamestnanosti. Môžeme teda povedať, že dlhodobo najrizikovejšími skupinami podľa vzdelania 
sú vyučení a ľudia s ukončeným základným vzdelaním. 
Z hľadiska absolventov sú najviac zaťaženými nezamestnanosťou absolventi stredných odborných 
škôl s maturitou a stredných odborných učilíšť bez maturity. Najmenej rizikovými skupinami sú 
absolventi vysokých škôl a gymnázií. Je ale badateľné, že aj napriek nízkemu podielu absolventov 
vysokých škôl na nezamestnanosti ich podiel postupne stúpa. Rastie aj percentuálny podiel 
absolventov stredných odborných škôl s maturitou na celkovej nezamestnanosti absolventov. 
Naopak poklesol podiel absolventov gymnázií a stredných odborných učilíšť bez maturity. 
Všeobecný trend vo vývoji podielu nezamestnanosti absolventov na celkovej nezamestnanosti je 
nasledovný: podiel absolventov vykazuje nárast v júni každého roka (ukončenie školskej 
dochádzky) a po tomto období nasleduje jeho postupný pokles až do konca roka a následne až do 
júna roka nasledujúceho. 
Negatívnym javom je fakt, že u nezačlenených absolventov do trhu práce sa prejavuje tendencia 
narastania dĺžky obdobia trvania nezamestnanosti. 
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Najrizikovejšou skupinou podľa predchádzajúceho zamestnania (KZAM) zostávajú osoby bez 
pracovného zaradenia, ale pomocných a nekvalifikovaných robotníkov striedajú na druhom mieste 
príslušníci armády (profesionálni vojaci), ďalšími dnes ohrozenými skupinami sú už vyššie 
spomínané kategórie a kategória pracujúcich v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve. 
Skupinami s najnižším podielom nezamestnanosti zostávajú aj naďalej zákonodarní, vedeckí, 
riadiaci pracovníci a vedeckí, odborne duševne pracujúcich. 
V novembri 2007 sú tromi najsilnejšími producentmi nezamestnaných podľa odvetvia ekonomickej 
činnosti predchádzajúceho zamestnania (OKEČ)  v okresoch Prešovského kraja sektory verejnej 
správy, obrany a povinného sociálneho poistenia, spracovateľského priemyslu a ostatných 
verejných, sociálnych a osobných služieb. 
Najnižší podiel nezamestnanosti vykazujú predovšetkým sektory peňažníctvo a poisťovníctvo, 
predaj nehnuteľností, služby pre podnikateľov, výskum a vývoj. Priradili sa k nim ale aj školstvo, 
zdravotníctvo, veterinárne a sociálne služby. 
Najproblematickejšou skupinou v rámci štruktúry nezamestnanosti podľa dĺžky doby v evidencii je 
kategória dlhodobo nezamestnaných (nad 12 mesiacov). V Slovenskej republike aj v Prešovskom 
kraji zaberala táto skupina najvyšší podiel nezamestnanosti, samozrejme bez rozdielu to platí aj pre 
všetky okresy kraja. 
Ako už bolo vyššie uvedené, patrí celý sledovaný región medzi oblasti s najvyššou 
nezamestnanosťou v Slovenskej republike. Región nemá dostatočné vnútorné zdroje na prekonanie 
tohto problému, a preto je nutná výrazná intervencia štátu, predovšetkým v oblasti podpory rozvoja 
malého a stredného podnikania, prílevu zahraničných investícií a zlepšenia prípadne dobudovania 
dopravnej infraštruktúry, čo pozitívne ovplyvňuje vytváranie nových pracovných miest. 
 
8.4 Domový a bytový fond 
 
Domový a bytový fond sa podrobne sleduje počas sčítania obyvateľstva, domov a bytov. V roku 
2001 bolo v Prešovskom kraji spolu 135 525 domov, z čoho trvale obývaných bolo 117 594, t.j. 
86,8%. Priemerný vek domov bol 35 rokov. Počet bytov dosiahol v roku 2001 hodnotu 229 936, 
z toho trvale obývaných bolo 208 319 (90,6%). Priemerný počet osôb na jeden byt bol v roku 2001 
na úrovni 3,7 osôb, priemerný počet m2 obytnej plochy na 1 osobu dosiahol hodnotu 16,0m2. Počet 
bytov na 1000 obyvateľov dosiahol úroveň 291,1, čo je pod úrovňou celoslovenského priemeru 
(350,4).  
Z hľadiska vybavenosti trvale obývaných bytov bolo v Prešovskom kraji vybavených vodovodom 
94,5% bytov, kúpeľňou alebo sprchovacím kútom 92,1%, kanalizáciou 89,8%, splachovacím 
záchodom 85,8% a plynom zo siete 76,0% trvale obývaných bytov. 

 
Tab. č. : 8.5 Domový a bytový fond v Prešovskom kraji v roku 2001 (SODB) 
 

Domy 
spolu 

Trvale obývané 
domy Neobývané 

domy 
Byty 
spolu 

Trvale obývané byty 
Neobývané 

byty 
Spolu 

Z toho 
rodinné 

Spolu 
Z toho v rod. 

domoch 
Prešovský 
kraj 

135 525 117 594 108 967 17 582 229 936 208 319 112 895 21 617 

                                                                 Zdroj údajov: Štatistický úrad SR        
 
Na úrovni okresov bol v rámci Prešovského kraja najvyšší podiel trvale obývaných domov 
v okresoch Vranov nad Topľou (90,12%), Kežmarok (88,36%) a Prešov (88,29%). Najvyšší podiel 
trvale obývaných bytov bol v okresoch Prešov (92,55%) a Poprad (92,27%). Z hľadiska 
priemerného veku domov bol najvyšší v okresoch Kežmarok a Levoča, kde dosiahol hodnotu 40 
rokov, najnižší vek zaznamenali okresy Vranov nad Topľou (32 rokov), Humenné a Snina (33 
rokov). Počet bytov na 1000 obyvateľov dosahoval najvyššie hodnoty v okrese Medzilaborce 
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(406,9), najnižší podiel bytov na počet obyvateľov bol v okresoch Sabinov (249,3), Vranov nad 
Topľou (266,4) a Kežmarok (267,0).  
 
8.5  Školstvo, veda, výskum 
           
Školstvo 
Sústavu základných a stredných škôl tvorí podľa zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a 
stredných škôl ( školský zákon ) základná škola, základná škola s materskou školou, učilište, 
stredné odborné učilište, gymnázium, stredná odborná škola a špeciálne školy. 
Vyššie odborné vzdelanie zahŕňa všeobecné vzdelanie, špeciálnu odbornú prípravu a umeleckú a 
pedagogicko-umeleckú prípravu. Vyššie odborné vzdelanie sa ukončuje úspešným vykonaním 
absolutória. 
Absolutóriom sa ukončuje pomaturitné štúdium špecializačné, v ktorom študujúci získavajú 
špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedeckotechnických poznatkov na výkon 
konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií, ktoré svojou náplňou a odborným 
zameraním zodpovedajú skôr absolvovanému študijnému odboru na strednej škole. Štúdium trvá 
najmenej jeden rok. 
 
Základné školy 
V súlade so zákonom č.416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností na obce a na vyššie 
územné celky prešli dňom 1. 7. 2002 kompetencie v oblasti základného školstva z okresných 
úradov na jednotlivé mestá a obce. Základné školy sú členené na 1. a 2. stupeň, z toho je 1. stupeň 
tvorený 1. - 5. postupovým ročníkom a 2. stupeň 6. - 9. postupovým ročníkom. 
Základné školy a ich žiaci síce priamo neovplyvňujú kvalitu investičného prostredia, aj napriek 
tomu ale tvoria základ ľudských zdrojov, ktoré budú v dohľadnom čase tvoriť ekonomicky aktívne 
obyvateľstvo. Z tohto dôvodu udávame aspoň informatívne údaje o počte škôl, tried a žiakov na 
základných školách jednotlivých okresov Prešovského kraja. 
 
Tab. č.: 8.6  Základné ukazovatele o štátnych a cirkevných základných školách v okresoch Prešovského kraja  
                       za školský rok 2006/2007 

Územný celok Počet škôl Počet tried Počet zapísaných žiakov 

Bardejov 65 440 8736 
Humenné 44 317 6697 
Kežmarok 30 395 8777 
Levoča 17 172 3652 
Medzilaborce 5 58 1111 
Poprad 38 505 10538 
Prešov 75 813 17221 
Sabinov 37 342 7484 
Snina 20 208 4006 
Stará Ľubovňa 34 323 6588 
Stropkov 17 119 2248 
Svidník 26 195 3754 
Vranov n./ T. 47 443 9473 
Kraj spolu 455 4330 90285 

   Zdroj: Ústav školských informácií a štatistík, 2007 

 
Stredné školy  
V Slovenskej republike sústavu stredných škôl tvoria gymnáziá, stredné odborné školy, stredné 
odborné učilištia a združené stredné školy. Stredné odborné školy sú zamerané na prípravu 
študentov k vykonávaniu odborných činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, 
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pedagogických, zdravotníckych, sociálnoprávnych, umeleckých a kultúrnych a poskytujú spravidla 
4-ročné štúdium, ako adekvátnu prípravu na vysoké školy. 
V školskom roku 2006/2007 bolo v Prešovskom kraji 39 gymnázií, ktoré celkovo navštevovalo 
13627 žiakov.  
V školskom roku 2006-2007 bolo v Prešovskom kraji 38 stredných odborných škôl, ktoré 
navštevovalo súhrnne 12677 žiakov.  
Tab. č. : 8.7 Stredné odborné školy podľa zamerania v Prešovskom kraji v roku 2006 

Typ školy Počet škôl Počet žiakov 

priemyselné 11 4439 
ekonomické 15 5408 
poľnohospodárske 1 35 
lesnícke 1 237 
pedagogické 2 763 
dievčenské 2 356 
zdravotnícke 6 1439 
Spolu 38 12677 
                                                                                                                                    Zdroj: Ústav školských informácií a štatistík, 2007 

 
V školskom roku 2006-2007 bolo v Prešovskom kraji 42 stredných odborných učilíšť a učilíšť, 
ktoré navštevovalo súhrnne 11562 žiakov.  
 
Tab. č. : 8.8 Stredné odborné učilištia a učilištia v okresoch Prešovského kraja v roku 2006 

Typ školy Počet škôl Počet žiakov 
priemyselné 4 1421 
ekonomické 1 672 
poľnohospodárske 5 478 
lesnícke 2 186 
služby 4 2321 
dopravné 1 526 
stavebné 6 1188 
nešpecifikované 19 4770 
Spolu 42 11562 
                                                                                                                                   Zdroj: Ústav školských informácií a štatistík, 2007 
 
V školskom roku 2006-2007 bolo v Prešovskom kraji 17 združených stredných škôl (3 hotelové, 
obchodu a služieb, 2 umelecké, 1 drevárska a 11 bližšie nešpecifikovaných), ktoré navštevovalo 
súhrnne 8524 žiakov. Z dôvodu rozsahu sú presné informácie o jednotlivých študijných odboroch 
a ich špecifikách uvedené v samostatnej prílohe. 
Súčasná sieť stredných škôl je z pohľadu klesajúceho populačného vývoja príslušných vekových 
ročníkov, viac ako ohrozená. Z dlhodobého prognostického hľadiska do roku 2015 by celkový 
počet novoprijatých žiakov na gymnáziá mal dosiahnuť úroveň približne 27 % príslušnej populácie, 
čo je v súlade so svetovým trendom a v nadväznosti na rozvoj vysokých škôl a rastúcou potrebou 
kvalifikovaných odborníkov s vysokoškolským vzdelaním. Toto percento predstavuje približne 18 
000 novoprijatých žiakov. Na stredné odborné školy by sa počet novoprijatých žiakov mal 
pohybovať okolo 24 000, čo predstavuje približne 35,8% žiakov príslušného populačného ročníka 
a na stredné odborné učilištia okolo 25 000 žiakov, čo je 37,3% žiakov populačného ročníka (ÚPD 
PSK). Nepriaznivá situácia v súčasnom stave siete stredných škôl evokuje nutnú a účinnú 
racionalizáciu, cieľom ktorej bude prijatie opatrení pre účinné a efektívne využitie finančných 
prostriedkov so zreteľom na požiadavky trhu práce v regióne a pod. Celkovo možno povedať, že 
najproblémovejšou časťou sektoru stredných škôl sú stredné odborné učilištia, o ktoré neustále 
klesá záujem. Je to negatívny trend, ktorý by z hľadiska diverzifikácie pracovných síl v budúcnosti 
mohol zohrávať významnú úlohu. Riešením by mohlo byť koncepčnejšie a presnejšie navrhnutie 
študijných programov podľa potrieb potenciálnych investorov v jednotlivých okresoch Prešovského 
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kraja. Najhoršia situácia v strednom školstve panuje v menších okresoch kraja, predovšetkým 
Medzilaborce, Snina a Stropkov, ale aj v okrese, ktorý dlhodobo vykazuje vysokú nezamestnanosť 
– Kežmarok. 
Celkovo však možno povedať, že sieť stredného školstva v jednotlivých okresoch Prešovského 
kraja je dostatočne rozvinutá a diverzifikovaná. Zlepšenie však môže priniesť len intenzívnejšie 
prepojenie škôl s praxou a požiadavkami konkrétnych zamestnávateľov. 
 
Vysoké školy 
 
Tab. č. : 8.9 Fakulty  a počet študentov v školskom roku 2006-2007 

fakulta obec počet študentov 
Gréckokat.teol. fak. PU Prešov 377 
Pravosláv. boh. fak. PU Prešov 243 
Fakulta manažmentu PU Prešov 1027 
Fa zdravotníctva PU Prešov 466 
Filozofická fakulta  PU Prešov 2338 
Fa hum. a prír.vied PU Prešov 1738 
Pedagogická fakulta PU Prešov 720 
Fakulta športu PU Prešov 246 
Fa výrob.technológií TU Prešov 979 
Ekonomická fakulta ISM Prešov 140 

 spolu študentov  8274 
Zdroj: Ústav školských informácií a štatistík, 2007 

 
Na území Prešovského samosprávneho kraja je lokalizovaná Prešovská Univerzita s 8 fakultami 
(Filozofická, Pedagogická, Fakulta zdravotníctva, Fakulta prírodných a humanitných vied, 
Gréckokatolícka, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Fakulta manažmentu a Fakulta športu).  
Technická univerzita Košice má v Prešove fakultu výrobných technológií, na ktorej študovalo 
na dennom štúdiu v roku 2006-2007 979 denných poslucháčov. 
Ako negatívum môžeme označiť skutočnosť, že v Prešovskom kraji (meste Prešov) prevládajú 
humanitné študijné smery  na jednotlivých fakultách. Jedinou výnimkou technického zamerania je 
Fakulta výrobných technológií ako pobočka TU Košice. 
Pozitívnou skutočnosťou je nárast počtu študentov v rámci denného štúdia a predovšetkým výrazný 
nárast počtu študujúcich popri zamestnaní, negatívnou skutočnosťou sú naopak výrazne nízke 
hodnoty percentuálnych podielov Prešovského kraja, predovšetkým na celkovom počte 
vysokoškolských študentov v rámci denného štúdia v Slovenskej republike. 
 
8.6 Koncepcia rozvoja zdravotnej a  sociálnej starostlivosti  
 
Zdravotníctvo 
Sieť zdravotníckych zariadení tvoria zariadenia, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona 
NR SR č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších  predpisov zaradené do 
sústavy zdravotníckych zariadení. Základnou funkciou siete zdravotníckych zariadení je zabezpečiť 
dostupnosť jednotlivých druhov zdravotných starostlivostí, jej následnosť, nadväznosť, kvalitu aj 
bezpečnosť pri rešpektovaní jestvujúcich zdrojov a nákladovej efektivity. Zdravotná starostlivosť 
zahŕňa ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane kúpeľnej starostlivosti, závodnej 
preventívnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a lekárskej posudkovej činnosti vykonávanej 
ošetrujúcim lekárom a ošetrovateľskej starostlivosti. 
Sieť zdravotníckych zariadení Prešovského kraja tvorí (stav k 15.3. 2002) 12 nemocníc (nemocnice 
s poliklinikou I.,II.,III. typu a psychiatrická nemocnica), 8 odborných liečebných ústavov, 6 
kúpeľných zariadení. Ďalej do tejto siete patrilo 156 lekární, 160 zariadení zubných techník, 19 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   38

výdajní zdravotníckych pomôcok, 1677 neštátnych ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti a 
633 štátnych ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti. 
Zdravotná starostlivosť zahŕňa ambulantnú aj ústavnú zdravotnú starostlivosť vrátane kúpeľnej 
starostlivosti, závodnej preventívnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a lekárskej posudkovej 
činnosti vykonávanej ošetrujúcim lekárom a ošetrovateľskej starostlivosti. 
Nemocnice s poliklinikou, ktoré okrem nemocničnej a ambulantnej liečebno – preventívnej 
starostlivosti poskytujú aj špeciálnu zdravotnícku starostlivosť so spektrom vyšetrovacích a 
liečebných zložiek, lekársku službu prvej pomoci a dopravnú zdravotnícku službu sú lokalizované 
prevažne v okresných mestách. Tieto zariadenia poskytujú všetky zdravotnícke služby s využitím 
najnovších odborných poznatkov, no niektoré z týchto zariadení však zápasia aj s nedostatočnou 
technickou vybavenosťou, ktorá do istej miery obmedzuje možnosti aj kvalitu poskytovaných 
odborných zdravotníckych služieb. Nemocnice s poliklinikou sú s výnimkou okresu Sabinov 
lokalizované vo všetkých okresných mestách.  
Na území Prešovského kraja sú lokalizované odborné liečebné ústavy zamerané na liečenie 
tuberkulóznych a respiračných chorôb ŠUDTaRCH - Dolný Smokovec, Ústav TARCH – Kvetnica 
(225 lôžok), OLÚRCH - Nový  Smokovec, OLÚRCH -Tatranská Kotlina (180 lôžok), Wolkerov 
OLÚTaRCH -  Tatranská Polianka, ÚTPCHaHCH - Vyšné Hágy (450 lôžok) a Vojenský ústav pre 
choroby pľúcne -  Nová Polianka. 
Kúpeľná starostlivosť lokalizovaná v tatranskej oblasti na horné dýchacie cesty sa  vykonáva 
v kúpeľných liečebniach Kúpele Horný Smokovec a.s. , Kúpele Lučivná a.s., Kúpele Nový 
Smokovec a.s., Kúpele Štrbské Pleso a.s. Významnými kúpeľnými miestami sú i Bardejovské 
kúpele a.s. a Kúpele Vyšné Ružbachy a.s. 
Okrem týchto uvedených zdravotníckych zariadení na území Prešovského samosprávneho kraja 
ústavnú zdravotnú starostlivosť poskytuje aj neštátne zdravotnícke zariadenie – Rehabilitačný 
a doliečovací ústav OÁZA v Prešove s celovým počtom 44 lôžok. 
Do zoznamu detských sanatórií patria Denné detské sanatórium rehabilitačné v Kežmarku a Denné  
detské sanatóriu neurologických ochorení a pre zdravotne postihnuté deti. 
Ďalšími zdravotníckymi zariadeniami sú Liečebňa pre dlhodobo chorých v Bardejove, Liečebňa pre 
dlhodobo chorých v Humennom a Centrum pre liečbu drogových závislostí v Podskalke–Humenné. 
Vzhľadom na prognózu demografického vývoja, ktorá predpokladá zvýšenie podielu osôb vyšších 
vekových skupín na celkovom počte obyvateľov, najvyššiu kapacitu postelí je potrebné zabezpečiť 
v liečebniach pre dlhodobo chorých.(Tab. č.8.10 v prílohe č.1) 
Charakteristickým trendom v oblasti zdravotníctva je pokles počtu lôžok v zdravotníckych 
zariadeniach v súvislosti s presunom z ústavnej do ambulantnej starostlivosti a značné regionálne 
rozdiely v dosiahnutých hodnotách medzi jednotlivými okresmi v Prešovskom kraji.  
 
Sociálne služby 
Jedným z hlavných sociálnych dôsledkov ekonomickej transformácie je rast počtu osôb, ktorí 
z dôvodov rozličných znevýhodnení majú zvýšené riziko sociálneho vylúčenia. ide o dlhodobo 
nezamestnané osoby (riziko sociálneho vylúčenia spôsobuje nízka úroveň vzdelania a kvalifikácie, 
ktoré znižujú šance uplatniť sa na trhu práce), príslušníkov rómskej etnickej menšiny (nízka úroveň 
vzdelania detskej a dospelej zložky dospelej populácie, vysoká úroveň závislosti na systéme 
záchrannej sociálnej siete), občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou a občanov so zmenenou 
pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím (obmedzený prístup k vzdelaniu 
s následnou nízkou úrovňou kvalifikácie), starších občanov (v porovnaní s mladšími vekovými 
kategóriami vyššia miera ohrozenosti vylúčenia z trhu práce, skrytá diskriminácia vo vzťahu 
k veku), osoby s problémami sociálneho začlenenia po výkone trestu a drogovo závislé osoby, i 
rodiny s väčším počtom detí a neúplné rodiny a mládež vyrastajúca v znevýhodnenom sociálnom a 
rodinnom prostredí. 
Rôznorodosť príčin a symbióza rozličných typov znevýhodnení vyžaduje individualizovaný prístup 
ku každej príčine založený na stratégii sociálneho začlenenia. zmyslom tejto stratégie by malo byť 
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odstraňovanie bariér znevýhodnení vzniknutých v dôsledku sociálnych udalosti a vytvorení 
podmienok k rovnoprávnej účasti ohrozených skupín na ekonomickom a sociálnom živote 
spoločnosti. 
Cieľom sociálnej pomoci je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana hmotnú alebo 
sociálnu núdzu. Hlavným nástrojom sociálnej pomoci je sociálna práca, prostredníctvom ktorej sa 
zisťujú príčiny hmotnej alebo sociálnej núdze a stanovujú sa vhodné formy sociálnej pomoci. Patrí 
medzi ne sociálna prevencia, sociálne poradenstvo, poskytovanie dávky a to aj vo vecnej forme a 
poskytovanie peňažných príspevkov a sociálnych služieb. 
Sociálna starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona č. 238/1999 Z.z. o sociálnej pomoci. 
V zmysle zákona NR SR 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy  
na  obce a vyššie územné celky vyplýva úloha pre samosprávny kraj vypracovávať a  zverejňovať 
koncepciu soc. služieb, soc. prevencie a soc. poradenstva. V súčasnosti sa do popredia dostáva 
presadzovanie neinštitucionálnych sociálnych služieb, uplatňovanie zásady čo najdlhšieho zotrvania 
občana v domácom prostredí s poskytnutím potrebnej starostlivosti. Neinštitucionálne služby 
predstavuje opatrovateľská služba a spoločné stravovanie.  
Sociálne služby sú poskytované v sociálnych zariadeniach nasledujúcich typov – DSS domovy 
sociálnych služieb, DD - domovy dôchodcov, ZChB - zariadenia chráneného bývania,  DeD - 
detské domovy, DoR - domovy pre osamelých rodičov, SOS - stanice opatrovateľskej služby, SPS - 
zariadenia pestúnskej starostlivosti, U – útulky, RsS - resocializačné strediská, KS - krízové 
strediská, RhS - rehabilitačné strediská. 
V Prešovskom kraji je zriadených 111 pobytových zariadení, v ktorých sa poskytujú služby 
sociálnej starostlivosti pre občanov v sociálnej núdzi. Súčasná štruktúra vybavenosti územných 
celkov v  regióne sociálnymi službami nie je výsledkom skutočných potrieb, ale odrazom 
zdrojových možností. 
Z hľadiska územnej lokalizácie zariadenia sociálnych služieb sú lokalizované vo všetkých okresoch 
v rámci územia Prešovského kraja. Najvyšší počet týchto zariadení i najvyšší počet miest sa 
nachádza v okresoch s najvyšším počtom trvalo bývajúcich obyvateľov Prešov, Poprad, Humenné, 
Vranov nad Topľou a Bardejov, najnižšie hodnoty vyššie uvedených ukazovateľov boli naopak 
zaznamenané v okresoch Stropkov a Levoča. 
Výrazné rozdiely v rámci územia Prešovského kraja sa naopak prejavujú v územnej lokalizácii 
jednotlivých typov zariadení sociálnej starostlivosti. Z celkového počtu 13 okresov Domovy 
dôchodcov sa nachádzajú v 7 okresoch, penzióny pre dôchodcov iba v troch okresoch. Početnejšie 
zastúpenie v rámci územia Prešovského kraja majú Domovy sociálnych služieb pre dospelých 
územne lokalizované  v jedenástich okresoch a Domovy sociálnych služieb pre deti územne 
lokalizované  v desiatich okresoch. Najvyšší počet miest v týchto zariadeniach sa opäť nachádza 
v okresoch s najvyšším počtom obyvateľov Prešov, Poprad, v prípade Domovov sociálnych služieb 
pre dospelých má významné postavenie i okres Levoča. 
Počet zariadení sociálnej starostlivosti v Prešovskom kraji v rámci časového úseku od roku 1997  
do roku 2001 významne vzrástol, pričom najvýraznejší medziročný nárast bol zaznamenaný  
v období rokov 1998 – 1999. V porovnaní s výrazným nárastom počtu sociálnych zariadení sa počet 
miest v týchto zariadeniach zvýšil len veľmi mierne. Uvedenú skutočnosť možno hodnotiť 
pozitívne z hľadiska zníženia počtu miest pripadajúcich na jedno zariadenie sociálnej starostlivosti. 
Za toto obdobie  mierne poklesol počet miest v domovoch dôchodcov, naopak do štruktúry 
zariadení sociálnej starostlivosti pribudol nový typ týchto zariadení – penzióny dôchodcov. 
Špeciálnym druhom sociálnych zariadení sú domovy sociálnych služieb určené pre telesne a 
mentálne postihnutých občanov. V  období rokov 1997 – 2001 výrazne vzrástol počet miest oboch 
typoch vyššie uvedených zariadení sociálnej starostlivosti – v Domovoch sociálnych služieb pre 
dospelých telesne, mentálne a sluchovo postihnutých i v Domovoch sociálnych služieb pre deti 
telesne a mentálne postihnuté. 
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Špecifikom územia Prešovského kraja sú veľmi vysoké hodnoty percentuálnych podielov 
Prešovského kraja na celkovom počte Domovov sociálnych služieb pre dospelých v rámci 
Slovenskej republiky. 
Z hľadiska územnej lokalizácie zariadenia sociálnych služieb sú lokalizované vo všetkých okresoch 
v rámci územia Prešovského kraja. Najvyšší počet týchto zariadení i najvyšší počet miest sa 
nachádza v okresoch s najvyšším počtom trvalo bývajúcich obyvateľov Prešov, Poprad, Humenné, 
Vranov nad Topľou a Bardejov, najnižšie hodnoty vyššie uvedených ukazovateľov boli naopak 
zaznamenané v okresoch Stropkov a Levoča. 
Výrazné rozdiely v rámci územia Prešovského kraja sa naopak prejavujú v územnej lokalizácii 
jednotlivých typov zariadení sociálnej starostlivosti. Z celkového počtu 13 okresov Domovy 
dôchodcov sa nachádzajú v 7 okresoch, penzióny pre dôchodcov iba v troch okresoch. Početnejšie 
zastúpenie v rámci územia Prešovského kraja majú Domovy sociálnych služieb pre dospelých 
územne lokalizované  v jedenástich okresoch a Domovy sociálnych služieb pre deti územne 
lokalizované  v desiatich okresoch. Najvyšší počet miest v týchto zariadeniach sa opäť nachádza 
v okresoch s najvyšším počtom obyvateľov Prešov, Poprad, v prípade Domovov sociálnych služieb 
pre dospelých má významné postavenie i okres Levoča. 
Sociálne problémovým je  rómske etnikum žijúce v mnohých okresoch Prešovského kraja (Levoča, 
Sabinov, Kežmarok, Bardejov, Vranov nad Topľou, Stará Ľubovňa, Poprad, Prešov), pričom ich 
reálny počet je vyšší ako ukazujú výsledky sčítania ľudu. Rómovia tvoria najproblémovejšiu 
skupinu evidovaných nezamestnaných v kraji aj z dôvodu nízkej profesionálnej kvalifikácie, 
nízkeho stupňa motivácie k práci a jej hľadaniu a nedostatku vhodných pracovných príležitostí. 
Najväčšia koncentrácia marginalizovaných osídlení (rómskych osád)v rámci Slovenskej republiky 
(spolu 484 rómskych osád) práve na území Prešovského kraja (226 rómskych osád), čo predstavuje 
až cca 47 % z ich celoslovenského počtu. (Tab. č. 8.11. príloha č.1) 

 
 

8.7 Kultúra a kultúrné dedičstvo  
 

V rámci operatívnych cieľov európskej koncepcie územného rozvoja je stanovená hlavná zásada 
rozvoja, ktorou je ochrana a zaistenie trvalej starostlivosti o kultúrne dedičstvo. To znamená, že pri 
definovaní základných cieľov rozvoja sídelnej štruktúry je jednou z hlavných úloh trvalé a dôsledné 
zabezpečenie: 
•  starostlivosti o kultúrne dedičstvo, ktorou sa zabezpečí jeho priestorová identifikácia, zlepšovanie 
stavebno – technického stavu historického stavebného fondu a jeho výtvarných súčastí (pravidelná 
údržba, obnova a reštaurovanie), so  zabezpečením financovania a s jeho následným kvalitným a 
optimálnym využívaním a prezentáciou. Dôraz pri uplatňovaní tohto cieľu je potrebné dať na: 
• sídelných štruktúr s objektmi kultúrnych pamiatok (aj hnuteľné kultúrne pamiatky nachádzajúce 
sa v objektoch kultúrnych pamiatok, ako ich integrálna súčasť),  
•  sídelných štruktúr s nevyužitým fondom nehnuteľných kultúrnych pamiatok a historického 
stavebného fondu, ktoré sú ponúkané na predaj a prenájom, 
•  sídiel, kde sa nachádzajú nehnuteľné kultúrne pamiatky a historický stavebný fond, ktorých 
obnova dlhodobo stagnuje. Historický stavebný fond vo vyššie uvedených sídlach sa musí stať 
súčasťou verejnoprospešných stavieb pri rozvoji na území Slovenska, pretože obnovením tohto 
fondu sa zachovajú a zároveň vzniknú kvalitné a netradičné architektonické,  stavebné i technické 
diela, ktoré majú nielen kultúrno – spoločenský význam, ale najmä socio–ekonomický význam s 
konkrétnym prínosom v rozvoji daného územia. 
Sieť kultúrnych zariadení, ktoré charakterizujú kultúru miest a obcí tvoria: divadlá, kiná, prírodné 
amfiteátre, múzeá, galérie, regionálne osvetové strediská, kultúrne domy, knižnice, domy mládeže, 
hvezdárne a planetária a zoologické a botanické záhrady. 
Prešovský samosprávny kraj je zriaďovateľom 28 kultúrnych zariadení. (Tab. č. 8.12 príloha č.1)  
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Medzi kultúrne organizácie zriadené štátom patria  Slovenské národné múzeum (pobočky: Spišské 
múzeum v Levoči a Múzeum ukrajinsko – rusínskej kultúry vo Svidníku), Slovenská národná 
galéria – expozícia v kaštieli v Strážkach, Slovenské technické múzeum – areál Solivaru v Prešove, 
Vojenské múzeum vo Svidníku, Múzeum TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Štátna vedecká 
knižnica v Prešove.  
Medzi obecnými kultúrnymi zariadeniami dominujú rôzne mestské kultúrne centrá, parky kultúry 
a oddychu, mestské a obecné knižnice, ale aj múzeá a galérie.  
Významné postavenie majú občianske aktivity – rôzne umelecké záujmové združenia (folklór, 
hudba, tanec, divadlo, výtvarné umenie a pod.) a súkromné kultúrne zariadenia – hudobné skupiny, 
galérie (napr. MIRO v Snine). (Tab. č. 8.13 príloha č. 1) 
V Prešovskom kraji sa usporadúvajú pravidelne folklórne slávnosti (Folklórny festival v Kružľove, 
vo Vyšnom Mirošove, v Giraltovciach a v Dubovej, Podvihorlatské folklórne slávnosti v Snine, 
Šarišské slávnosti v Raslaviciach, Zamagurský folklórny festival Červený Kláštor a  iné)  hudobné 
(Vranovská hudobná jeseň a i.) podujatia, ďalej Slávnosti kultúry Ukrajincov a Rusínov vo 
Svidníku, trhy (Svidník, Kežmarok, Levoča a i.) a iné kultúrne a spoločenské podujatia. 
 
8.8 Šport 
  
Kumulácia zariadení tohto druhu sú v rozhodujúcej miere v sídlach mestského charakteru. Tvoria 
sieť vyššieho občianskeho vybavenia miestneho, nadmestského, regionálneho i celoštátneho 
významu. 
Toto je doplňované otvorenými športoviskami v sídlach vidieckeho charakteru najmä typu 
otvorených futbalových ihrísk a zariadení pre alpské a severské zimné športy. 
Zdokumentované otvorené a kryté zariadenia je možné z urbanistického hľadiska definovať ako 
šport definovaný – viazaný (vrcholove) s doplnkovou funkciou rekreačnou. Školské zariadenia a iné 
zariadenia tohto typu (v rámci hotelov, podnikov a pod.) hodnotíme ako súčasť základného 
vybavenia, čo vo UPG nie je zdokumentované. 
Osobitnou kapitolou sú uvažované športoviská pre usporiadanie podujatí vrcholových športov 
v oblasti Vysokých Tatier. (Ta.č. 8.14  v prílohe č.1) 
Priemet skutočných potrieb pokrytia požiadavok kladených na túto aktivitu predpokladá hlbšiu 
analýzu na úrovni územno plánovacích dokumentácií obcí, kde budú zhodnotené rozhodujúce 
ukazovatele vo vzťahu k počtu obyvateľov obce, navštevnosti jednotlivých priestorov  resp. ich 
suburbárnych daností.  
 

9. Koncepcia rozvoja hospodárskej základne 
 
9.1 Priemysel a služby 
  
Priemyselná výroba 
Motorom ekonomického rastu Slovenska vo vývoji do roku 2013 bude naďalej priemysel a tá časť 
sféry služieb, ktorá je úzko previazaná na aktivity priemyslu (dopravné, finančné, obchodné 
služby). Najvyššiu rastovú dynamiku v produkcii tržieb zaznamená spomedzi odvetví priemyslu 
výroba dopravných prostriedkov, výroba strojov a zariadení, výroba elektrických a optických 
výrobkov a výroba nábytkárskeho priemyslu s určením pre spotrebu vo výrobe dopravných 
prostriedkov. Rastové tendencie priemyslu budú sprevádzané zvyšovaním technologickej úrovne 
priemyslu. V dôsledku týchto zmien sa zníži náročnosť priemyslu na spotrebu materiálov a energie, 
výrazne sa zrýchli dynamika tvorby pridanej hodnoty. Nositeľom rastu technologickej úrovne 
priemyslu SR bude najmä strojársky priemysel a v rámci neho automobilový priemysel. Najvyššiu 
dynamiku produktivity práce z tržieb zaznamená priemysel v regiónoch Západné Slovensko 
a Stredné Slovensko. Z tohto pre Východné Slovensko a pre Prešovský kraj vyplýva marginálna 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   42

pozícia tak priestorovo ako štrukturálne, čo sa prejavuje a bude prejavovať v disparitách oproti 
ostatných regiónom Slovenska. (Tab. č. 9.1 v prílohe č.1) 
Na základe absolútnych hodnôt uvedených v tabuľke zaujíma Prešovský kraj posledné miesto pri 
medzikrajovom porovnaní pri všetkých zvolených ukazovateľoch tak v roku 1998 ako aj v roku 
2006. Naviac sa tento podiel pri všetkých ukazovateľov výrazne znížil (pokles o 2,5% v hrubom 
obrate na SR, o 2,1% na medzispotrebe a o 3,8% na pridanej hodnote). Túto skutočnosť je možné 
dať do súvislosti najmä s vysokým nárastom hodnotených ukazovateľov v Bratislavskom 
a Trnavskom kraji. Pri jednotlivých indikátoroch je to v absolútnom raste v hrubom obrate o 383% 
pri Bratislavskom kraji, Trnavskom o 431%, za SR ako priemer 250% a pri Prešovskom kraji iba 
o 162%. Podobne je to aj pri pridanej hodnote, kde Bratislavský kraj zaznamenal absolútny nárast 
o 414%, Trnavský o 246%, SR ako priemer o 251% a Prešovský kraj iba o 129%. Prešovský kraj je 
možné z hľadiska vývoja priemyslu hodnotiť ako kraj s nižšou ako priemernou dynamikou rastu 
jeho výkonnosti.  
Tieto základné ukazovatele priemyslu bližšie dokumentujú aj ďalšie indikátory ako priemerný 
evidenčný počet zamestnancov v priemysle, priemerná mesačná mzda, tržby z priemyselnej činnosti 
a produktivita práce zamestnanca v priemysle. Prehľadne túto situáciu dokumentujú priložené grafy 
(9.1 – 9.4 v prílohe č.2).  
Údaje (Tab.č.9.2 v prílohe č.1) jednoznačne potvrdzujú vyššie uvádzané skutočnosti o slabom postavení 
Prešovského kraja v priemyselnej štruktúre SR. Aj napriek tomu, že je priemerná mesačná mzda 
v priemysle v Prešovskom kraji takmer o polovicu nižšia ako v Bratislavskom, je tu takmer 7-krát 
nižšia produktivita práce zamestnanca, o čom svedčia aj tržby z priemyselnej činnosti, ktoré sú 
v Bratislavskom kraji takmer 10-násobné. Aj za ďalšími krajmi ako Trnavský a Košický je 
zaostávania pomerne výrazné (skoro 3- resp. 2,5-násobné).  
Všetky uvádzané ukazovatele úzko súvisia s výrobnou úrovňou priemyselnej výroby podľa štyroch 
základných kvalitatívnych stupňov: High-technology (H-tech), Medium-high-technology (MH-
tech), Medium-low-tech (ML-tech) a Low-tech (L-tech).  

 
Graf č. : 9.5 Kvalitatívne stupne priemyselnej výroby 
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Zdroj: Ročenka priemyslu 2007. Štatistický úrad SR, Bratislava 

 
Napriek tomu, že sa v Prešovskom kraji zvýšil podiel H-tech výroby v období 1997-2006 o 1,5% 
a L-tech znížil o 2,6%, je zaostávanie kraja za priemerom SR evidentné. V H-tech je zaostávanie 
o 4,4% a v L-tech podiel v prípade kraja o 7,5% vyšší, čo je možné dať do súvislosti najmä 
s vyšším podielom textilnej a potravinárskej výroby s nižšou pridanou hodnotou.  
Napriek tomu, že Prešovský kraj patrí k priemyselne najslabším regiónom Slovenska, je jeho 
priemyselná výroba na úrovni okresov výrazne diferencovaná. Najsilnejšie priemyselné podniky sú 
sústredné v troch okresoch – Poprad, Prešov a Humenné, ktoré svojou priemyselnou produkciou 
dominujú vo všetkých hodnotených ukazovateľoch vysoko nad ostatnými okresmi Prešovského 
kraja. Avšak význam týchto podnikov v celoslovenskom meradle je oproti najsilnejším 

Kvalitatívne stupne priemyselnej výroby 
podľa PEPZ v priemysle SR (2006)

15,0%

23,0%

19,6%
42,5%

High-tech Medium-high-tech
Medium-low-tech Low-tech



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   43

priemyselným subjektom zanedbateľný. Iba 5 priemyselných podnikov z Prešovského kraja sa 
umiestnilo v TOP 200 priemyselných podnikov Slovenska  
(Chemosvit, a.s., Svit – 65. miesto, Kronospan SK, s.r.o. – 86., Nexis Fibers, a.s., Humenné – 97., 
Nylstar Slovakia, a.s., Humenné – 103. a Tatravagónka, a.s., Poprad – 114.(Graf č. 9.6 v prílohe č.2))  
Okresy Poprad, Prešov a Humenné sa svojou priemyselnou produkciou výraznou mierou podieľajú 
na hrubom obrate (75,0%) a pridanej hodnote (62,2%) celého kraja. 
 
Tab. č. : 9.3            Priemyselná produkcia v Prešovskom kraji 

 Názov okresu 

Hrubý obrat v mil. Sk Medzispotreba v mil. Sk Pridaná hodnota v mil. Sk 

1998 % 2006 % 1998 % 2006 % 1998 % 2006 % 
Prešov 7 414 16,7 13 136 18,3 4 836 14,4 9 733 16,8 2 578 23,7 3 403 24,2 
Bardejov 1 688 3,8 1 983 2,8 1 132 3,4 1 387 2,4 556 5,1 595 4,2 
Humenné 7 851 17,7 13 415 18,7 5 976 17,8 10 862 18,8 1 874 17,2 2 552 18,1 
Kežmarok 1 397 3,1 3 317 4,6 1 051 3,1 2 631 4,6 345 3,2 685 4,9 
Levoča 617 1,4 321 0,4 456 1,4 209 0,4 161 1,5 112 0,8 
Medzilaborce 147 0,3 548 0,8 107 0,3 346 0,6 39 0,4 202 1,4 
Poprad 17 960 40,5 27 391 38,1 14 799 44,2 24 599 42,5 3 160 29,1 2 791 19,8 
Sabinov 908 2,0 2 501 3,5 595 1,8 1 700 2,9 312 2,9 801 5,7 
Snina 1 512 3,4 1 586 2,2 1 038 3,1 910 1,6 473 4,3 675 4,8 
Stará Ľubovňa 919 2,1 1 916 2,7 687 2,1 1 512 2,6 232 2,1 403 2,9 
Stropkov 549 1,2 645 0,9 325 1,0 356 0,6 223 2,1 288 2,0 
Svidník 278 0,6 953 1,3 126 0,4 588 1,0 151 1,4 364 2,6 

Vranov n/T. 3 128 7,1 4 184 5,8 2 358 7,0 2 991 5,2 770 7,1 1 193 8,5 
Zdroj: Ročenka priemyslu 2007. Štatistický úrad SR, Bratislava 

 
Aj pri ďalších ukazovateľoch priemyslu ako priemerný evidenčný počet zamestnancov, tržby 
z priemyselnej činnosti, produktivita práce zamestnanca v priemysle a priemerná mesačná mzda 
v priemysle majú dominantné postavenie okresy Poprad, Prešov a Humenné. ( Tab. č. : 9.4 - 9.5 v prílohe 
č.1). 
Z hľadiska počtu zamestnancov (Graf č. 9.7 v prílohe č.2)v priemysle majú rozhodujúce postavenie 
okresy Prešov a Poprad. V Prešove ich počet za posledné obdobie 1998-2006 dosť rapídne poklesol 
o 2868 (23%) a dostal sa na úroveň Popradu (9 tis.). V tržbách z priemyselnej činnosti okres Prešov 
(Graf č. 9.8 v prílohe č.2)zaostáva za okresom Poprad a je len o niečo silnejší ako okres Humenné, kde je 
zamestnaných ani nie polovica zamestnancov v priemysle ako v Prešove. Táto skutočnosť sa 
výrazne odzrkadlila v produktivite práce zamestnanca (Graf č. 9.9 v prílohe č.2), kde okres Humenné 
výrazne vyčnieva aj nad okresmi Poprad a Prešov a približuje sa k priemeru SR (3 948 869 Sk), 
ktorého hodnotu „ťahajú“ Bratislavský, Trnavský a Košický kraj. Priemerná mesačná mzda (Graf č. 

9.10 v prílohe č.2) v priemysle je vyrovnanejšia, pričom najvyššie hodnoty sú v okrese Poprad (18 684 
Sk) a Humenné (16 939 Sk). V Poprade je z tohto hľadiska ťažiskom chemický, gumárenský 
a strojársky priemysel, v Humennom chemický a výroba kovov. Okres Prešov čiastočne zaostáva 
(15 659 Sk) s výrobou kovov, dopravných prostriedkov a potravinárstvom.    
Naopak medzi priemyselne najslabšie okresy patria Levoča, Stropkov, Svidník a Medzilaborce. 
(Tab.č.9.6 v prílohe č.1)Z tejto najslabšej štvorky sa lepšia budúcnosť zatiaľ črtá iba v Levoči, ktorá sa 
nachádza v jednom z hlavných pólov rozvoja Poprad – Spišská Nová Ves ako aj v blízkosti 
projektovanej diaľnice D1. Ostatné tri okresy spoločne s Bardejovom, Sninou a Starou Ľubovňou 
doplácajú na zlú dopravnú dostupnosť, marginálnu prihraničnú polohu a krach nosných 
priemyselných podnikov bez získania potrebných (najmä zahraničných) investícií. Zjednodušene 
môžeme Prešovský kraj rozdeliť na „bohatý juh“ a „chudobný sever“.  
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Štruktúra priemyslu  
Štruktúru priemyslu je možné vyjadriť podľa počtu zamestnancov na celkovej zamestnanosti 
v priemysle. Pre porovnanie boli hodnotený Prešovský kraj a SR ako celok. 
 
      Graf č. : 9.11 – 9.12 Štruktúra zamestnancov v priemysle 

Štruktúra zamestnancov v priemysle v SR (2006)
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 Zdroj: Ročenka priemyslu 2007. Štatistický úrad SR, Bratislava 

   
Z uvedených grafov vyplýva: Prešovský kraj je charakteristický vyšším zastúpením zamestnanosti 
v textilnom a potravinárskom priemysle. Obe tieto odvetvia patria k tzv. Low-tech výrobe (výroba 
s nízkou pridanou hodnotou), ktorej podiel v rámci kraja je až 52% a je o takmer 10% je vyšší ako 
za SR. Naopak je v kraji zaznamenaný nižší podiel výrob s vyššou pridanou hodnotou ako napr. 
výroba elektrických a optických prístrojov (menej o 4,6% oproti SR), výroba a rozvod elektriny, 
plynu a vody (menej o 5,1%). Takáto nepriaznivá štruktúra priemyselných odvetví (Graf č. 9.13 v prílohe 

č.2) sa následne negatívne premieta do priemyselných tržieb, pridanej hodnoty, priemernej mesačnej 
mzdy, investícií a inovácií, čoho výsledkom je celkové zaostávanie a nízka konkurencieschopnosť 
priemyslu v Prešovskom kraji.   
Priemyselné plochy na území Prešovského kraja (Tab. č.: 9.8 v prílohe č.1).  
Priemyselné plochy 1. kategórie predstavujú územia s najvhodnejšími rozvojovými predpokladmi 
z hľadiska hodnoteným kritérií. Do tejto skupiny bolo zaradených 11 lokalít (bližšie v pripojenej 
tabuľke). Nachádzajú sa zväčša v rámci centier osídlenia 1., 2. a 3. skupiny (ide najmä o okresné 
mestá), ktoré poskytujú priemyselnej výrobe súbor vonkajších úspor v podobe tzv. výhod 
z lokalizácie (existencia iných priemyselných podnikov v blízkosti – možnosť kooperácie, ale i 
konkurencie) a tzv. výhod z urbanizácie (existencia technickej a dopravnej infraštruktúry sídla, 
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prítomnosť trhu zabezpečujúceho dopyt a ponuku po výrobkoch, sieť najmä stredných odborných 
škôl a iných služieb a pod.). Takmer všetky priemyselné plochy tejto kategórie sú zároveň súčasťou 
pólov rozvoja priemyslu Prešovského a Košického kraja a to buď troch hlavných (Prešov – Košice , 
Humenné – Michalovce, Poprad – Spišská Nová Ves) alebo piatich sekundárnych (Prešov – Lipany, 
Prešov – Bardejov, Svidník - Stropkov – Giraltovce - Hanušovce nad Topľou, Humenné – Snina, 
Vranov nad Topľou – Trebišov) pólov rozvoja. Súčasne tieto priemyselné plochy disponujú 
potrebnou výmerou ako aj dobrou dostupnosťou voči hlavným dopravným koridorom (najmä 
existujúcej a plánovanej diaľnici).  
Priemyselné plochy 2. kategórie tvoria priemyselné plochy s horšími lokalizačnými predpokladmi 
a pripravenosťou pre investovanie v oblasti priemyselnej výroby. V tejto kategórii je evidovaných 
35 lokalít, ktoré je možné rozdeliť do dvoch odlišných podskupín. Do prvej podskupiny patria 
priemyselné plochy situované na urbanizačnej osi Prešov – Košice. Ide o ekonomicky a urbanizačne 
najdôležitejší priestor v rámci východného Slovenska. Priemyselné plochy disponujú dostatočnou 
veľkosťou ako aj napojenosťou na existujúcu diaľnicu Prešov – Košice alebo projektovanú diaľnicu 
Prešov – Levoča – Poprad - Svit. Nevýhodou je však ich lokalizácia v rámci vidieckych sídiel, ktoré 
často krát postrádajú potrebné parametre z hľadiska technickej infraštruktúry. Druhú podskupinu 
tvoria priemyselné plochy, z ktorých väčšina je síce súčasťou významnejšieho centra osídlenia, ale 
veľkým handicapom je ich problematická dopravná dostupnosť a vzdialenosť od hlavných 
dopravných koridorov.  
Priemyselné plochy 3. kategórie. Najviac lokalizačných disparít je v rámci poslednej 3. kategórie. 
Tú tvoria priemyselné plochy s relatívne najmenej vhodnými predpokladmi pre vstup investorov. 
Celkovo je v tejto kategórii evidovaných 14 priemyselných lokalít. Pri týchto lokalitách sa spája 
niekoľko menej perspektívnych faktorov rozvoja ako lokalizácia mimo hlavných pólov rozvoja 
priemyslu, veľmi problematická dopravná dostupnosť, lokalizácia v rámci centier osídlenia nižšej 
kategórie ako aj často nedostatočná výmera priemyselnej plochy.  
Príprava území vo všeobecnosti nie je v Prešovskom kraji koordinovaná žiadnym orgánom. Územia 
sa pripravujú chaoticky hlavne na okraji väčších miest. Príprava jednotlivých vhodných plôch je na 
samospráve, ktorá nemá dostatok finančných prostriedkov na prípravu územia. Investori vyžadujú: 

1. majetko – právne vysporiadanú disponibilnú plochu,  
2. príslušnú projektovú dokumentáciu, 
3. podpornú – externú infraštruktúru  

Najlimitujúcejším nedostatkom disponibilných území sú nevysporiadané pozemky, absencia 
infraštruktúry, po prípade jej nedostatočná kapacita. Najzdĺhavejšie je, ich územie majetko - právne 
vysporiadať. Pozemky sú rozdrobené množstvom vlastníkov a ich vysporiadanie trvá niekoľko 
mesiacov. Preto navrhujeme, aby obce a mestá, skôr než územie ponúknu ako disponibilnú plochu 
pre priemysel, mali minimálne zmluvne dohodnuté podmienky s vlastníkmi pozemkov o ich predaji 
prípadnému investorovi.  
Nutné je dobudovať sieť dopravných komunikácií. Okresy Stará Ľubovňa, Humenné, Svidník, 
Stropkov, Snina a Medzilaborce nemajú vybudované rýchlostné komunikácie, preto sú pre 
investorov málo atraktívne.      
 
Stavebníctvo 
Rozvoj stavebníctva na Slovensku je výrazne poznačený útlmom komplexnej bytovej výstavby po 
roku 1989. Zníženie miery investovania do stavebnej činnosti spôsobilo pokles stavebných kapacít 
na približne 40% úrovni z roku 1991. Najviac počtom pracovníkov a objemom stavebnej produkcie 
disponujú okresy Prešov a Poprad. (Tab.č. 9.7 v prílohe č.1) 
Prešov sa orientuje na realizáciu rekonštrukcií bytových, nebytových, priemyselných, dopravných 
a iných stavieb a obchodnú činnosť. V roku 2006 mal tržby vo výške 435 mil. Sk pri 130 
zamestnancoch. Arprog, a.s., Poprad (108 prac.) vykonáva výstavbu dopravných, inžinierskych, 
priemyselných, bytových a občianskych stavieb a inžiniersku činnosť. Vykázal tržby 418 mil. Sk. 
V Humennom pôsobí Chemkostav HSV, a.s., Humenné, ktorý sa vo svojej činnosti zameriava na 
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realizáciu bytových, občianskych,  priemyselných a ekologických stavieb a rekonštrukciu objektov. 
Pracuje v ňom 192 zamestnancov s tržbami na úrovni 369 mil. Sk. Štvrtým väčším stavebným 
podnikom je Pienstav, a.s., Stará Ľubovňa (175 prac.) s tržbami 342 mil. Sk za vlastnú stavebnú 
činnosť.  
K ďalším podnikom stavebníctva patria Stavbár, a.s., Poprad s výstavbou účelových, obytných 
a priemyselných stavieb, Staving Prešov, a.s., Prešov so stavebnou činnosťou v oblasti pozemného 
stavebníctva a Bardejovské pozemné stavby, a.s., Bardejov so zameraním na výstavbu 
bytových, občianskych, priemyselných a poľnohos. objektov. Podnik má v Stropkove svoju divíziu 
Tehliar BPS, s.r.o., Stropkov s tehliarskou výrobou.  
Pri spracovaní prognostickej časti „Územnej prognózy Prešovského samosprávneho regiónu – 
disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov“ bolo vychádzané z realizovaných 
analýz štruktúry priemyselnej výroby ako aj z disponibilnosti priemyselných plôch v Prešovskom 
kraji. Ich kategorizácia bola realizovaná na základe zvolených evaluačných kritérií a to výmera 
priemyselnej plochy, dopravné napojenie k diaľnici, dopravné napojenie k ceste I. triedy, dopravné 
napojenie k železničnej trati, dostupnosť letiska, napojenosť na elektrickú sieť, plynovod, vodovod, 
kanalizáciu, telekomunikácie a pod.. Vychádzajúc z tohto hodnotenia boli definované priemyselné 
plochy začlenené do troch základných kategórii podľa stupňa významnosti jednotlivých 
evaluačných kritérií. Významným diferenciačným faktorom okrem uvedených kritérií bola aj 
poloha resp. lokalizácia jednotlivých priemyselných plôch voči hlavným centrám osídlenia a pólom 
rozvoja priemyslu, ktoré spoločne predstavujú v rámci kraja hlavné urbanizačné priestory so silným 
ekonomickým potenciálom rozvoja.       

 
9.2 Nerastné suroviny - chránené ložiskové územia  
 
Chránené ložiskovéh územia a dobývacie priestory nachádzajúce sa v Prešovskom kraji v obvode 
pôsobnosti Obvodný banský úrad v Košiciach v ktorých sa zabezpečuje ich ochrana a využívanie :  
 
Tab. č. : 9.9 Chánené ložiskové územia a dobývacie priestory 
 
ChLÚ (Chránené ložiskové územie) 

 
Dobývaný nerast 

 
DP  (dobývací priestor) 

1. Bystré tehl, íly Bystré   ChLU>DP 
2. Brekov vápenec Brekov 
3. Čemerné Tehl. íly Čemerné ChLÚ>DP 
4. Čičava ryodacit Čičava 
5. Drienov tehl. íly Drienov 
6, Fintice andezit Fintice 
7. Fintice l andezit Fintice l 
8. Hubošovce Dioritový porfyrit Hubošovce 
9. Juskova Vôľa andezit Juskova Vôľa 
10. Močarmany tehl. íl/ Močarmany 
11. Okružná - Borovník andezit Okružná - Borovník 
12. Prešov kamenná soľ Prešov l - Solivary ChLU>DP 
13. Sabinov tehl. íl/ Sabinov 
14. SedJice dolomit Sedlice 
15. Sedlice l dolomit Sedlice l 
16. Skrabské - Starý lom vápenité sliene Skrabské - Starý lom 
17. Skrabské l - Biela Hora vápenité sliene  
18. Tisinec tehl. íly Tisinec 
19. Vyšná Šebastová dioritový porfyrit Vyšná Šebastová 
20. Vechec andezit Vechec 
21. Zlatá baňa polymetalické rudy  
22. Červenica Hg-rudy  
23. Červenica l drahý opál Červenica 
24. Záhradné andezit Záhradné 
25. Zemplínske Hámre andezit Zemplínske Hámre ChLÚ>DP 
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26. Poša kamenná soľ  
27. Majerovce zeolit Majerovce 
28. Rožkovany štrkopiesky Rožkovany 
29. Kučín-Pusté Čemerné    zeolit Kučín, Nižný Hrabovec 
30. Gregorovce keramické íly  
31. Fintice ll bentonit  
32. Kapušany bentonit  
33. Lipany ropa, zemný plyn  
34. Bačkov zemný plyn  
35. Rakovec nad Ondavou zemný plyn  
                                                                                                                                                         Zdroj : Obvodný banský úrad Košice   

V súčasnosti sa nevykonáva dobývanie v dobývacích priestoroch Skrabské-Starý lom, Bystré, 
Tisinec, Čičava, Drienov, Močarmany, Okružná-Borovník, Červenica a Rožkovany 
 
9.3 Poľnohospodárstvo 
 
Využitie a ochrana poľnohospodárskej pôdy 
Klimatické podmienky 
Pôdny fond je jedným z prírodných zdrojov národného bohatstva. Pôda je základným výrobným 
prostriedkom v poľnohospodárskej výrobe a tvorí jej produkčnú základňu. 
Podĺa agroklimatického členenia SR (Kurpelová 1975, Karniš 1984) patrí záujmové územie do 
troch klimatických oblastí, siedmich okrskov a piatich regiónov. Ich základná charakteristika je 
uvedená v tabuĺke Agroklimatické členenie územia. (Tab. č.9.10 v prílohe č.1) 
Teplá oblasť - do teplej klimatickej oblasti potria doliny riek približne do výšky 400 m.n.m., južná 
časť Ondavskej a Laboreckej vrchoviny, Beskydské predhorie, južná časť Sarišského podolia a 
východná časť Šarišskej vrchoviny. 
Mierne teplá oblasť - Hornádska a Popradská kotlina, Ľubovianska vrchovina, Spišsko  
- Šarišské medzihorie, Bachureň, Šarišská vrchovina, Ondavská a Laborecká vrchovina.  
Chladná oblasť - Spišská Magura, Levočské vrchy, Čergov a vrcholové oblasti Nízkych Beskýd.  
Pôdne pomery 
Celková výmera Prešovského kraja je 898 074 ha, z toho 386 250 ha tvorí poľnohospodárska pôda. 
Orná pôda tvorí len 17% z celkovej výmery kraja. (Tab.č. 9.11 - 9.12 – 9.13 v prílohe č.1) 
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že z celkovej výmery kraja tvorí 43% poľnohospodárska pôda, 
z toho 56,5 % tvoria trvalé trávne porasty. 
Z hľadiska pôdno – ekologického členenia územia sa v Prešovskom kraji nachádzajú dve oblasti : 
- oblasť nížin – malá časť územia na juhu okresu Vranov nad Topľou, 
- horská oblasť. 
V záujme zvýraznenia priestorovej diferenciácie stanovištných podmienok a produkčného 
potenciálu poľnohospodárskej pôdy na celom území SR, sú výsledky hodnotenia vyjadrené na 
úrovni 14 pôdno - ekologických podoblastí. 
Riešené územie tvorí 8 podoblastí : 
Východoslovenská rovina, 
Kotliny nižšieho stupňa, 
Kotliny stredne vysokého stupňa, 
Kotliny vysoko položeného stupňa, 
Pohoria a vrchoviny flyšového pásma, 
Pohoria a vrchoviny sopečných Karpát, 
Nižšie pohoria, 
Vysoké pohoria. 
V Prešovskom kraji sa nachádzajú tieto pôdno – ekologické regióny : 
312 – Ondavská vrchovina  458 – Slanské vrchy 
414 – Košická kotlina  459 – Vihorlat a Popričny 
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428 – Hornádska kotlina  467 – Čierna Hora 
433 – Popradská kotlina  468 – Branisko 
445 – Spišská Magura   474 – Nízke Tatry 
446 – Pieniny  476 – Vysoké Tatry 
447 – Levočské vrchy                        4411 – Nízke Beskydy 
448 – Čerhov 4410 – Ondavská vrchovina 
449 – Šarišská vrchovina 
Pôdno – ekologická regionalizácia svedčí o pestrých geomorfologických, pôdnych i klimatických 
podmienkach okresu, čo ovplyvňuje aj poľnohospodársku výrobu. Táto sa v Prešovskom kraji 
realizuje v podmienkach rovín (okrajové časti Ondavskej roviny), kotlín (nižšieho stupňa - Košická, 
stredne vysokého stupňa - Hornádska a vysokého stupňa – Popradská), pohorí a vrchovín flyšového 
pásma, pohorí a vrchovín sopečných Karpát, nižších pohorí a vysokých pohorí. Skoro celú výmeru 
regiónu Čierna hora a veľkú časť regiónu Branisko predstavujú lesy. Pre pôdne pomery 
Prešovského kraja je charakteristický prevládajúci výskyt kambizemí (hnedých pôd) prirodzene sa 
viažúcich na flyšové horniny, ktoré  v Prešovskom kraji prevažujú.Pomerné zastúpenie hlavných 
pôdnych jednotiek a ich podiel na poľnohospodárskom pôdnom fonde (PPF) Prešovského kraja 
obsahuje tabuľka   
Tab. č. : 9.14  Hlavné pôdne jednotky. 
Hlavná pôdna jednotka % z PPF 
Kambizeme typické, nasýtené 7 
Kambizeme typické, kyslé 5 
Kambizeme pseudoglejové 24 
Subtypy kambizemí s plytkým profilom 17 
Subtypy kambizemí na svahoch od 12 - 15° 15 
Hnedozeme typické a luvizeme 3 
Luvizeme a pseudogleje 7 
Rendziny a pararendziny 5 
Fluvizeme 9 
Čiernice 2 

         Zdroj : ÚGKK 

Poľnohospodárska výroba 
Rastlinná výroba 
Poľnohospodárstvo kraja je charakterizované ťažkými výrobnými podmienkami, keďže podstatná 
časť územia je situovaná v podhorských a horských oblastiach. 
Časť územia sa nachádza v chránených prírodných oblastiach a pásmach hygienickej ochrany. Ide 
teda o územia s prísne limitovaným výrobným zámerom a zvýšenými nárokmi na ochranu 
životného prostredia. Až 57% poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa využíva v kultúre trvalých 
trávnych porastov, ktorých efektívne využitie je možné zabezpečiť transformáciou produkcie cez 
hovädzí dobytok a ovce. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že podstatná časť poľnohospodárskeho pôdneho fondu sa nedá 
využívať vysokointenzívne. Štruktúra rastlinnej výroby má rešpektovať potenciál pôdy 
a klimatických podmienok a mala by vychádzať zo skutočnosti, že je výhodnejšie prispôsobiť 
výrobu pôdno-klimatickým podmienkam ako sa snažiť prispôsobiť pôdne podmienky výrobe. 
 
Tab. č. : 9.15 Štruktúra plodín na ornej pôde 
 Okres Obilniny  Olejniny  Zemiaky Zelenina Cukrová repa Krmoviny  

ha 
Bardejov 8 334 1 622 453 262 - 5 508 
Humenné 5 005 1 004 50 25 - 3 728 
Kežmarok 7 330 755 1 270 304 - 4 998 
Levoča 4 432 678 583 42 - 3 401 
Medzilaborce 884 38 54 23 - 1 723 
Poprad 7 446 665 931 249 - 3 112 
Prešov 15 174 3 586 1 163 848 31 7 068 
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Sabinov 3 953 904 204 156 0,3 4 462 
Snina 1 546 542 153 137 - 3 247 
Stará Ľubovňa 3 805 430 638 92 - 2 901 
Stropkov 2 009 327 63 152 - 1 097 
Svidník 4 508 257 160 317 - 3 319 
Vranov nad Topľou 12 646 3 626 340 140 212 6 014 
Kraj spolu  77 072 14 434 6 062 2 747 243,3 50 578 

Zdroj: ŠÚ SR 

Rastlinná výroba v kraji je zameraná na pestovanie obilnín, olejnín a krmovín na ornej pôde. Aj keď 
sú pôdno-klimatické podmienky vhodné na pestovanie zemiakov ich výmera sa prudko znížila pre 
veľké náklady a nestabilitu trhu. (Tab. č. : 9.16 v prílohe č.1) 

Návrh štruktúry poľnohospodárskych kultúr vychádza z poznania vhodnosti pôd pre pestovanie 
jednotlivých poľnohospodárskych plodín ako aj doterajších systémov hospodárenia na pôde, 
vrátane tradícií i technických  možností vzhľadom na ekologizáciu poľnohospodárstva 
a ekonomickú stabilizáciu výroby. Územná konkretizácia štrukturálnych zmien bude riešená 
v nižších stupňoch územnoplánovacej dokumentácie a v projektoch pozemkových úprav 
spracovávaných pre jednotlivé katastrálne územia. 
 
Živočíšna výroba 
Štruktúra chovov, početnosť stavov, úroveň produkčných a reprodukčných ukazovateľov je daná 
úrovňou disponibilných zdrojov výroby biomasy, pri zohľadnení možností výroby jadrových krmív 
ako aj zabezpečenia potravinovej bezpečnosti obyvateľstva. 
Štruktúra a pomer agrokultúr predurčujú, aby sa výroba mäsa a mlieka zabezpečovala z lacnejšej 
biomasy produkovanej objemovými krmovinami a aby úroveň chovu hovädzieho dobytka a oviec 
nekonkurovala v lepších výrobných podmienkach monogastrickým zvieratám, ktorých produkcia je 
limitovaná výmerou a produkciou z ornej pôdy. Rozvoj dobytkárstva je plne limitovaný 
zabezpečením jeho ekonomickej efektívnosti. V produkčných a reprodukčných ukazovateľoch 
chovu hospodárskych zvierat sú veľké rezervy. Tento problém sa odráža v stave chovu hovädzieho 
dobytka, ktorý vzhľadom na tradície a najmä výrobné podmienky v kraji má mať dominantné 
postavenie v sústave hospodárenia na pôde. (Tab. č. : 9.17 v príhole č.1) Živočíšna výroba v kraji je 
zameraná na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Intenzita počtu hospodárskych zvierat je 
najvyššia v okrese Levoča (39,4 ks/100 ha p.p.) a najnižšia v okrese Svidník (21,2 ks/100 ha p.p.). 
Súčasný stav hospodárskych zvierat nedokáže racionálne využiť najmä existujúci potenciál trvalých 
trávnych porastov, nie je vyhovujúca alokácia jednotlivých plemien a druhov hospodárskych zvierat 
a ich genofond nie je využívaný na viac ako 50 – 60%. 
Obmedzujúce faktory využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodársky výroby 
Poľnohospodárska výroba, resp. producenti poľnohospodárskych komodít v Prešovskom kraji 
nemajú dnes vážnejšie problémy pri umiestňovaní svojej produkcie na trhu. Omnoho horšia je 
situácia v ekonomickej rentabilite výroby niektorých druhov poľnohospodárskej produkcie. Z 
faktorov obmedzujúcich ekonomicky efektívne využívanie PPF  je v rámci problematiky ÚPD VÚC  
najdôležitejší faktor nedostatočného rešpektovanie produkčného potenciálu PPF. Demonštrujú to 
tabuľky " Štruktúra PPF Prešovského kraja" a "Typologicko-produkčná kategorizácia potenciálu 
poľ. pôd Prešovského kraja".   
Tab. č. : 9.18 Štruktúra PPF Prešovského kraja 

Poľnohospodársky pôdny fond Výmera v ha Zastúpenie v % 
Orná pôda 154 921 40,11 
Chmeľnice - - 
Vinice 23 0,006 
Záhrady 11 014 2,85 
Ovocné sady 2 237 0,58 
Trvalé trávne porasty 218 055 56,45 
Spolu 386 250 100,00 
                                                                                                                                                                                    Zdroj MP SR, 2005 
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Prirodzená produkčná schopnosť pôd (Tab.č. 9.19 v prílohe č.1)v pestrých klimatických a 
geomorfologických podmienkach Prešovského kraja je veľmi rozdielna. Pôsobí tu široká škála 
prirodzených obmedzujúcich faktorov úrodnosti, pôsobenie ktorých možno eliminovať alebo 
čiastočne eliminovať pomocou hydromelioračných, rekultivačných a agromelioračných 
zúrodňovacích opatrení. Do súboru faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú úrodnosť pôd patria 
predovšetkým chladnejšia klíma, vyššia humidita, minerálne chudobné pôdotvorné substráty, 
nedostatočný obsah prístupného fosforu, nižšie hodnoty sorpčnej schopnosti pôd, vysoká pôdna 
acidita, nízky obsah a málo kvalitný humus, nestabilná štruktúra, nízka vodopriepustnosť, členitosť 
terénu a výrazná vodná erózia.  
Dominantnými faktormi nižšej produkčnej schopnosti pôd tohto kraja je zrnitostné zloženie, 
štruktúra pôdy a pôdna reakcia. 
Na základe poznatkov o hodnotení relatívnej bonity a štruktúry pôdno-ekologických jednotiek boli  
pôdy Prešovského kraja začlenené do týchto produkčných skupín :  
Na základe  kategorizácie môžeme konštatovať, že v Prešovskom kraji je len asi 27,2 % pôd 
vhodných pre využitie v kultúre orných pôd, kým až 50,2 % pôd je svojim produkčným 
potenciálom vhodných len pre kultúru trvalých trávnych porastov. 20,6 % pôd je možné využívať 
ako orné pôdy len za určitých podmienok a 2,0 % pôd predstavujú lokality, ktoré je potrebné 
z poľnohospodárskeho pôdneho fondu vyňať.  
Táto pre poľnohospodársku výrobu menej priaznivá štruktúra pôdneho fondu je podmienená 
špecifickými podmienkami prevažne flyšovej oblasti, najmä výraznou členitosťou územia, 
rozdielnou zrnitosťou, skeletovitosťou a hĺbkou pôd, pestrosťou pôdotvorných substrátov, veľkým 
rozpätím nadmorských výšok a z toho vyplývajúcich klimatických rozdielov a dĺžky vegetačnej 
doby. Uvedené  skupiny pôd dostatočne charakterizujú postupné ubúdanie produkčnej schopnosti 
pôd od pahorkatín až po horské oblasti a obmedzenie možnosti širšieho výberu plodín. Podľa 
výsledkov VÚPOP sa na málo až veľmi málo produkčných pôdach dosahujú až o 30 % nižšie úrody 
ako na pôdach produkčných. V koncepčných zámeroch rozvoja poľnohospodárstva v SR je okrem 
hlavných strategických cieľov zabezpečenia potravinovej bezpečnosti štátu a výživovej bezpečnosti 
obyvateľstva, aj ekologické hospodárenie v krajine a uplatňovanie osobitnej sústavy hospodárenia 
v územiach zvláštneho záujmu.  
Časť riešeného územie možno zaradiť do kategórie územia osobitného záujmu, pretože je súčasťou 
chránených území z hľadiska ochrany prírody a zdrojov vody a má sprísnené požiadavky pre 
poľnohospodársku činnosť. Je preto vhodné v týchto územiach uplatňovať  rozhodujúce a 
limitujúce faktory využívania poľnohospodárskej pôdy v rámci platnej legislatívy (zákon o ochrane 
prírody, zákon o vodách). V týchto územiach sa vytvárajú prirodzené predpoklady pre zavádzanie 
ekologického (organického) poľnohospodárstva, ktoré zabezpečí tomuto územiu trvalo udržateľný 
rozvoj. 
 
9.4 Lesné hospodárstvo 
 
Charakteristika územia z hľadiska lesného hospodárstva 
Od 1.8.1997, v súvislosti s novou organizačnou štruktúrou štátnych lesov, došlo k rozdeleniu 
Východoslovenských lesov, š.p., Košice, na Lesy Košice, š.p. a Lesy Prešov, š.p. V rámci  
transformácie podnikov dochádza k postupnému vytváraniu správ lesov,  ktoré nahrádzajú 
doterajšie odštepné lesné závody.  Ďalej  v území pôsobia Vojenské lesy a majetky, š.p. Pliešovce, 
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p. a Štátne lesy TANAP-u. V rámci lesných hospodárskych 
celkov pôsobí tiež 1 240 neštátnych subjektov. Okrem lesov vojenských obvodov výmera lesného 
pôdneho fondu je 383 100 ha, z toho je 37 340 ha lesov osobitného určenia a 18 610 ha lesov 
ochranných. Z celkovej výmery je 4 800 ha lesov poškodených imisiami, a to v rôznom stupni 
poškodenia. Drevinové zloženie lesov Prešovského kraja je približne nasledovné ( údaje v % ): buk 
35, smrek 30, jedľa 10, dub 7, borovica 5, smrekovec 5, javor 5, ostatné 3. Lesy sa vyskytujú v 3. až 
8. lesovegetačnom stupni (z 8.), pričom najväčšie zastúpenie má 3. dubovo-bukový, potom 4. 
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bukový a 5. jedľovo-bukový vegetačný stupeň. Viac ako 50 % výmery lesov Prešovského kraja sa 
nachádza vo flyšovom pásme.  
Kategorizácia lesov 
Podrobné špecifikácie jednotlivých kategórií lesov sú uvedené v zákonných predpisoch  (zák.č. 
61/77 Zb. v znení nesk. predpisov a vyhláške MP SR č. 5/94 Z.z. o hospodárskej úprave lesov). 
Základné členenie je nasledovné: 
− hospodárske lesy sú lesy, ktorých hlavným poslaním je produkcia akostnej drevnej hmoty pri 

súčasnom zabezpečovaní ostatných funkcií lesov; 
− ochranné lesy sú lesy, ktorých funkčné zameranie vyplýva z daných prírodných podmienok. 

V týchto lesoch sa musí hospodáriť tak, aby sa predovšetkým zlepšovala ich ochranná funkcia. 
Plnia funkciu ochrany stanovišťa alebo územia pred pôsobením klimatických vplyvov 
s prípadným spolupôsobením ďalších vplyvov (človek, zver); 

− lesy osobitného určenia sú lesy s osobitným poslaním, ktoré vyplýva zo špecifických dôležitých 
spoločenských potrieb, ktorými sa spravuje spôsob hospodárenia. Plnia predovšetkým ďalšie tzv. 
mimoprodukčné funkcie - zdravotno-rekreačné, estetické, kultúrne,výskumné, školské, liečebno-
preventívne, ochranné z hľadiska ochrany prírody, ochrany vodných zdrojov a pod. (Tab.č.9.20 
v prílohe č.1) 

Z hľadiska súčasnej kategorizácie zakotvenej v platnej legislatíve je stav plne akceptovateľný. 
Prípadné zmeny v kategorizácii sú uskutočňované pri vyhotovovaní nových lesných hospodárskych 
plánov (LHP) podľa požiadaviek orgánov ochrany prírody, resp. vlastníkov a užívateľov lesov, 
predovšetkým pri vzniku a vyhlásení chráneného územia (rezervácia, národný park a pod.). 
 
10. Cestovný ruch, kúpeľníctvo a cezhraničné vzťahy 
 
10.1 Formy cestovného ruchu 
 
Podľa dokumentov Koncepcia rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválená uznesením vlády 
SR č. 923 zo dňa 23. novembra 2005, Národného programu rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej 
republike  rozvoj ponuky v cestovnom ruchu sa musí realizovať na dvoch úrovniach – centrálnej 
a regionálnej. Úlohou centra je podporovať tie formy cestovného ruchu a jeho produkty, ktoré sú 
z hľadiska podpory zahraničnej návštevnosti krajiny prioritné. Produkt cestovného ruchu má však 
predovšetkým regionálny charakter. Úlohou regiónov  bude rozvíjať tie produkty, pre ktorých 
ponuku a predaj majú najlepšie podmienky. 
Ťažiskovými formami cestovného ruchu, pre ktoré má Slovensko najlepšie predpoklady a ktoré 
treba v priebehu najbližších rokov prednostne podporovať, rozvíjať a skvalitňovať, sú: 

• mestský a kultúrny cestovný ruch (poznávanie pamiatkového fondu, teda národných 
kultúrnych pamiatok (nehnuteľných i hnuteľných) a pamiatkových území (pamiatkových 
rezervácií a pamiatkových zón), návšteva kultúrnych zariadení, účasť na kultúrnych a 
náboženských podujatiach) 

• kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
• zimný cestovný ruch a zimné športy 
• letná turistika a pobyty pri vode 
• vidiecky cestovný ruch a agroturistika 

Ich nosnosť znamená, že sú významné predovšetkým z hľadiska podielu a veľkosti na našom 
cestovnom ruchu ako celku a na jeho ekonomických prínosoch. Pritom ako kľúčové sa javia tak z 
hľadiska zahraničného ako aj domáceho cestovného ruchu, v prvom prípade je ich dominancia ešte 
výraznejšia.  U väčšiny produktov slovenského cestovného ruchu je výrazná sezónnosť – stále 
máme málo atrakcií na predĺženie sezónnosti, hlavné sezóny sú krátke, čo prevádzkovateľov núti 
k snahe o maximalizáciu ziskov za krátke sezónne obdobie. Podnikatelia musia hľadať a nájsť 
možnosti a spôsoby na predĺženie hlavných sezón a optimálnejšie rozloženie dopytu do  ostatných 
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častí roka. Sofistikovanú príležitosť pre celoročné využitie predstavuje kongresový cestovný ruch. 
Tento si však vyžaduje nielen kvalitu ponúkaných a poskytovaných služieb, ale aj ich oveľa širší  
sortiment. Vzhľadom na náročnosť kongresového cestovného ruchu najmä na materiálno-technickú 
základňu je možné v podmienkach Slovenska zatiaľ využívať aj jeho nižšiu formu, tzv. konferenčný 
cestovný ruch. Významným dokumentom, ktorý člení územie SR na jednotlivé regióny na základe 
určenia potenciálu cestovného ruchu v strednodobom horizonte a miery nezamestnanosti, je 
spracovaná Regionalizácia cestovného ruchu v SR.  

 
 10.2 Predpoklady cestovného ruchu 
 
Pri hodnotení regiónov z hľadiska ich potenciálu pre cestovný ruch sa už dlhšiu dobu používa 
systém predpokladov cestovného ruchu. Podľa Mariota (1983) sa tento systém delí na tri skupiny: 

- lokalizačné, 
- selektívne, 
- realizačné; 

• lokalizačné predpoklady – prírodné a kultúrno-historické predpoklady pre umiestnenie daného 
CR, ich hodnotenie umožňuje vyjadriť potenciál krajiny pre CR, schopnosť územia poskytnúť 
podmienky pre rozšírenie CR – potenciálny charakter; 

• selektívne predpoklady – udáva v podstate spôsobilosť obyvateľov zúčastňovať sa na CR 
(sídelné, demografické, sociologické, politické činitele) – potenciálny charakter; 

• realizačné predpoklady – umožňuje uskutočnenie CR, udávajú reálny stav v krajine 
(komunikačné predpoklady, materiálno-technická základňa CR); 

Pre potreby tejto práce sú podstatné predovšetkým skupiny lokalizačných a realizačných 
predpokladov. Lokalizačné predpoklady cestovného ruchu sa ďalej členia na prírodné (reliéf, klíma, 
vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo, chránené územia) a kultúrnosprávne (kultúrno-historické 
pamiatky, centrálne inštitúcie a organizované podujatia).  
Skupina realizačných predpokladov, nám udáva aká je vybavenosť územia pre cestovný ruch 
a pomocou nej sa cestovný ruch v krajine uskutočňuje. Do tejto skupiny patria komunikačné 
predpoklady (textúra a štruktúra komunikačnej siete, dopravná dostupnosť) a materiálno-technická 
základňa cestovného ruchu (ubytovacie, stravovacie a zábavné, dopravné zariadenia, služby). 
Ohniskom materiálno-technickej základne sú jednoznačne ubytovacie zariadenia, ktoré dokážu 
udržať návštevníka v území. 
V Prešovskom kraji bolo ku koncu roka 2006 zo 464 ubytovacích zariadení 178 hotelov, motelov 
a penziónov, 49 turistických ubytovní, 8 chatových osád, 110 ostatných hromadných ubytovaní 
(kempingy a ostatné) a 119 ubytovaní v súkromí (Graf č. 10.1 v prílohe č.2). Návštevníci mali 
k dispozícii 9677 izieb s 25773 lôžkami (vrátane príležitostných). Táto kapacita slúžiaca 
cestovnému ruchu predstavovala 20,6% z celkovej ubytovacej kapacity Slovenskej republiky. 
Dominantnú pozíciu má okres Poprad, s veľkým odstupom nasledovaný okresmi Kežmarok, 
Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Ostatné okresy majú pomerne malé kapacity ubytovacích 
zariadení. Návštevnosť sa odvíjala od ubytovacích možností, úrovne poskytovaných služieb 
i atraktívnosti jednotlivých regiónov. Prešovský kraj, rozlohou ako druhý najväčší na Slovensku, 
poskytol ubytovanie 647 tisíc hosťom, čo tvorí 18,1% z celkového počtu návštevníkov ubytovacích 
zariadení v Slovenskej republike. Z hľadiska členenia návštevníkov na domácich a zahraničných sa 
Slováci podieľali na návštevnosti ubytovacích zariadení Prešovského kraja 55,7% (361 tisíc 
návštevníkov) a cudzinci 44,3%, čo predstavuje 286 tisíc návštevníkov. Vďaka regiónu Vysokých 
Tatier najviac návštevníkov prišlo do okresu Poprad, a to 64,4% z celkového počtu návštevníkov 
kraja (Graf č. 10.2 v prílohe č.2). Za ním s veľkým odstupom nasledovali okresy Prešov (7,7%), Bardejov 
(7,1%) a Kežmarok  so 6,9% podielom na návštevnosti kraja. Za kúpeľnou turistikou do 
Prešovského kraja prišlo najviac návštevníkov do okresov Bardejov (25,2 tisíc), Poprad (20,7 tisíc) 
a Stará Ľubovňa (14,7 tisíc). Najdlhšie pobudli návštevníci v okrese Bardejov, kde priemerná dĺžka 
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pobytu predstavovala 9 dní, čo súvisí so špecifikami liečebných kúpeľných pobytov (dĺžka 
procedúr, atď.). (Graf č. 10.3 v prílohe č.2) 
Problematická je vyťaženosť ubytovacích zariadení v cestovnom ruchu. Prešovský kraj sa pohybuje 
svojou hodnotou 31,2%využitia ročnej ubytovacej kapacity nad úrovňou Slovenskej republiky. 
Túto pozíciu mu však zabezpečujú len okresy Poprad, Bardejov a Stará Ľubovňa. Ostatné okresy sa 
pohybujú hlboko pod priemerom Prešovského kraja ale aj Slovenska. Samotná vyťaženosť kapacít 
hovorí o tom, že nie je nevyhnutne potrebné ďalej zvyšovať ubytovacie kapacity. Podstatné bude 
predovšetkým zvyšovať kvalitu služieb v už existujúcich zariadeniach zároveň s ponukou nových 
aktivít atraktívnych pre návštevníkov. Ďalším dôležitým aspektom je sezónnosť. Dôraz je treba 
klásť predovšetkým na celoročnú návštevnosť. Sezónne strediská budú musieť rozvíjať nové 
aktivity, aby pritiahli návštevnosť aj v častiach roka, kedy sú vyťažené výrazne slabšie. 
Tržby za ubytovanie sú ďalším hodnotiacim kritériom úrovne rozvoja cestovného ruchu. V roku 
2006 dosiahol ich objem v kraji 1150,8 mil. Sk, čo z celoslovenských tržieb predstavuje 16,5%. 
Podiel tržieb od domácich návštevníkov v kraji činil 45,9%, čo v nominálnej hodnote predstavuje 
528,7 mil. Sk. Zahraniční návštevníci sa podieľali 54,1%, čo je 622,1 mil. Sk. Z jednotlivých 
okresov kraja najvyššie tržby za ubytovanie dosiahli okresy Poprad (809,2 mil. Sk), Bardejov (91 
mil. Sk) a Kežmarok (72,7 mil. Sk). Priemerná cena za ubytovanie v kraji predstavovala 508 Sk 
a bola o 119 Sk nižšia ako celoslovenský priemer. Najvyššiu priemernú cenu za ubytovanie 
s hodnotou 579 Sk zaplatili návštevníci v okrese Poprad a Levoča. Zloženie návštevníkov kraja 
podľa krajiny trvalého pobytu poukazuje na najpočetnejšiu návštevnosť z Českej republiky, Poľska 
a Maďarska, z mimoeurópskych krajín z Južnej Kórey, USA a Kanady. V priemere najdlhší pobyt 
v dňoch bol u hostí z Bieloruska, Lichtenštajnska a Turecka. 
Tab. č. : 10.1  Hlavné charakteristiky ubytovacích zariadení v okresoch Prešovského kraja v roku 2006 

Okres 
počet 

ubytovacích 
zariadení 

počet 
izieb počet lôžok 

počet 
návštevníkov 

spolu 
domáci  zahraniční využitie 

kapacity čisté 
priemerný počet 

prenocovaní spolu 

Bardejov 29 1014 2266 45620 29961 15659 36,8 6,1 

Humenné 9 233 592 5891 5127 764 19,1 4,7 

Kežmarok 76 945 2659 44932 27050 17882 20,1 3,1 

Levoča 19 219 597 15100 5416 9684 14,7 2,1 

Medzilaborce 4 88 243 1442 833 609 6,1 3,5 

Poprad 221 4959 13182 416589 212852 203737 37,9 3,4 

Prešov 26 739 2039 49927 36085 13842 20,3 2,2 

Sabinov 11 212 707 12989 9105 3884 19,5 3,3 

Snina 6 79 235 3755 2824 931 14 2,4 

Stará Ľubovňa 35 789 1894 36693 20574 16119 33 5,1 

Stropkov 9 136 483 1876 1242 634 20,2 4,7 

Svidník 4 88 356 3442 2589 853 7,7 2,3 

Vranov nad Topľou 15 176 520 8812 7074 1738 15,1 2,3 

Prešovský kraj 464 9677 25773 647068 360732 286336 31,2 3,5 

Slovenská republika 2490 48173 124323 3583879 1972071 1611808 28,8 3,1 
                                                                                                     Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007 

V nadväznosti na Národný program rozvoja cestovného ruchu v SR bola v rokoch 2002 až 2003 
spracovaná Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike ako indikatívny a podporný 
dokument, ktorý preklasifikoval územie Slovenska z hľadiska potenciálu cestovného ruchu do 21 
oblastí, v ktorých navrhuje aj nosné formy a druhy cestovného ruchu. Na národnej úrovni sa dá 
Regionalizácia použiť ako podporný dokument pre regionálnu politiku v cestovnom ruchu, 
na vyhodnocovanie vplyvu opatrení hospodárskej politiky a verejných investícií, ako aj opatrení 
a nástrojov v rámci politiky cestovného ruchu. Umožňuje oceňovať, vyhodnocovať a prognózovať 
vplyvy a účinky rozhodnutí na jednotlivé regióny a na základe toho stanovovať ciele takýchto 
rozhodnutí s poznaním ich dopadov. Z aktuálnych úloh možno spomenúť prístupy pri zameraní 
a cieľoch podporných programov. Regionalizácia a ocenenie potenciálu jednotlivých regiónov 
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umožňuje zvažovať a vyhodnocovať rôzne prístupy a ich prejavy v území. Ak uvedené nástroje 
budú preferovať dosiahnutie rastu ekonomických prínosov a najvyššie zhodnotenie zdrojov, bude 
ich regionálny dopad iný ako v prípade, ak rozvoj cestovného ruchu bude využívaný ako nástroj 
vyrovnávania ekonomickej úrovne jednotlivých oblastí Slovenska. Vyhodnocovanie takýchto 
variantov či prístupov umožňuje regionalizácia s ocenením potenciálu jednotlivých regiónov 
v kombinácii aj s inými údajmi, napr. s mierou nezamestnanosti. Regionalizácia cestovného ruchu 
v Slovenskej republike rovnako môže byť podkladom pre stanovovanie priorít a rozvojových 
stratégií na miestnej územnej a regionálnej úrovni, s možnosťou posúdenia vonkajšieho 
konkurenčného prostredia. V Regionalizácii cestovného ruchu na Slovensku bolo celé územie štátu 
rozčlenené na regióny podľa vhodnosti pre cestovný ruch. Význam regiónov bol hodnotený na 
základe viacerých kritérií. V prvom rade to bola hodnota potenciálu vyjadrená v číselnej podobe. 
Keďže ale súhrnné číselné vyjadrenie nemôže vyjadriť skutočný význam potenciálu bezo zbytku, 
bolo toto kritérium síce významné, ale nie jediné. Na objektívnejšie zaradenie do kategórií mali 
teda vplyv aj ďalšie faktory: 
- početnosť, veľkosť a význam subregiónov v území 
- intenzita turizmu a dosiahnuté výsledky (podiel pobytového, dlhodobého a krátkodobého 

turizmu) 
- postavenie turizmu v ekonomike regiónu, jeho prosperita 
- štruktúra návštevnosti 
- konkurencieschopnosť na domácom a zahraničnom trhu 
- stupeň atraktívnosti – estetická úroveň krajiny, atmosféra, imidž 

Na základe vyššie uvedeného bola vypracovaná kategorizácia regiónov do 4 skupín podľa 
potenciálu územia pre cestovný ruch: 
1. kategória – regióny s medzinárodným významom 
2. kategória – regióny s národným významom 
3. kategória – regióny s nadregionálnym významom 
4. kategória – regióny s prevažujúcim významom na regionálnej úrovni 
Prešovský kraj bol na základe tohto hodnotenia zaradený do štyroch regiónov. Jedná sa o región 
tatranský, šarišský, hornozemplínsky a spišský, ktorý je ale na území kraja reprezentovaný len 
mestami Levoča a Spišské Podhradie so svojim zázemím.  
Mapa č. : 10.1 Regióny cestovného ruchu SR 

                                  
Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Ústav turizmu, 2005 
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Kategorizácia regiónov cestovného ruchu v dlhodobom horizonte 
Vzhľadom na to, že existujúci stav vo vytvorených podmienkach pre turizmus vytvára priestor pre 
možnosti významných zmien hlavne v dlhodobom horizonte, vytvorili sa aj tu dva časové horizonty 
hodnotenia – strednodobý a dlhodobý. 
Prešovský kraj bol na základe tohto hodnotenia zaradený do štyroch regiónov. Jedná sa o región 
tatranský, šarišský, hornozemplínsky a spišský, ktorý je ale na území kraja reprezentovaný len 
mestami Levoča a Spišské Podhradie so svojim zázemím. 
Mapa č. 10.2  Nosné skupiny aktivít cestovného ruchu v jednotlivých regiónoch Slovenska 

 
Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Ústav turizmu, 2005 

V každom z uvedených regiónov boli vyčlenené špecifické formy a aktivity cestovného ruchu, pre 
ktoré mal región požadované podmienky. Pre každú z aktivít boli určené osobitné kritériá 
hodnotenia. Na hodnotenie väčšiny aktivít a vybavenosti sa vytvorili štyri úrovne – stupne 
vhodnosti územia pre vykonávanie jednotlivých aktivít turizmu: 

� základný stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu možno evidovať, dosahuje 
však nízku úroveň a neprekračuje regionálny význam – bodová hodnota 1 

� priemerný stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je zvýšená, dosahuje 
priemernú úroveň, je významná z nadregionálneho pohľadu - bodová hodnota 2 

� dobrý stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je významná na národnej 
úrovni - bodová hodnota 3 

� vysoký stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je veľmi významná 
a porovnateľná s významnými lokalitami v zahraničí - bodová hodnota 4 

Pre zaradenie aktivít do jednotlivých stupňov boli určené kritériá, na základe ktorých sa aktivity 
hodnotili a zaraďovali do jedného zo štyroch stupňov (základný, priemerný, dobrý, vysoký). Pri 
niektorých aktivitách sa hodnotil len výskyt potenciálu, pri iných sa uplatnilo dvojúrovňové 
hodnotenie – základný a zvýšený potenciál. Kritériá pre jednotlivé aktivity v stredno aj dlhodobom 
horizonte je možné nájsť v dokumente Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike 
vydanom Ministerstvom hospodárstva a spracovanom Ústavom turizmu v roku 2005, pričom 
aktivity sú rozdelené do skupín: 
� aktivity s prevažujúcou väzbou na prírodné prostredie 
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� aktivity viazané na vytvorené, antropogénne prostredie 
� vybavenosť zariadeniami pre turizmus 
Hodnota potenciálu regiónov je vyjadrená bodovou hodnotou. Hodnotené boli jednotlivé aktivity 
turizmu na základe stanovených kritérií, zaradené podľa kvantitatívnych a kvalitatívnych daností do 
stupňov (1-4). Hodnotený bol potenciál dlhodobý (prírodný) a strednodobý, kde sa prihliadalo na 
vybavenosť pre danú aktivitu, návštevnosť, rozsah služieb atď. Následne sa bodové hodnoty za 
každú z aktivít upravili váhovými hodnotami, ktoré vyjadrujú význam jednotlivých aktivít v rámci 
turizmu Slovenska. Získané hodnoty sa potom ešte upravovali o pôsobenie modifikujúcich 
faktorov, ktoré môžu zvýrazňovať alebo znižovať potenciál. Váham boli pridelené hodnoty od 1 po 
10. 
Mapa č. 10.3            Regionalizácia cestovného ruchu Slovenskej republiky 

 
                                                     Zdroj: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, Ústav turizmu, 2005 

V každom z uvedených regiónov boli vyčlenené špecifické formy a aktivity cestovného ruchu, pre 
ktoré mal región požadované podmienky. Pre každú z aktivít boli určené osobitné kritériá 
hodnotenia. Na hodnotenie väčšiny aktivít a vybavenosti sa vytvorili štyri úrovne – stupne 
vhodnosti územia pre vykonávanie jednotlivých aktivít turizmu: 

� základný stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu možno evidovať, dosahuje 
však nízku úroveň a neprekračuje regionálny význam – bodová hodnota 1 

� priemerný stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je zvýšená, dosahuje 
priemernú úroveň, je významná z nadregionálneho pohľadu - bodová hodnota 2 

� dobrý stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je významná na národnej 
úrovni - bodová hodnota 3 

� vysoký stupeň potenciálu – vhodnosť územia pre danú aktivitu je veľmi významná 
a porovnateľná s významnými lokalitami v zahraničí - bodová hodnota 4 

Nasledovný prehľad uvádza stručné charakteristiky jednotlivých regiónov z hľadiska ich súčasného 
stavu, rozvojových možností i niektorých potrieb. Prehľady sú doplnené o najvýznamnejšie lokality 
cestovného ruchu jednotlivých regiónov. Tieto informácie nie sú úplným výpočtom, ale uvedením 
hlavných prvkov, ktoré vytvárajú charakter regiónu ako turistického cieľa. 
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Tatranský región 
Tatranský región má na základe hodnotenia v regionalizácii cestovného ruchu v strednodobom ako 
aj dlhodobom horizonte medzinárodný význam a je zo všetkých regiónov cestovného ruchu 
v Prešovskom kraji najvýznamnejší. Je vymedzený okresmi Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. 
V strednodobom horizonte by sa Vysoké Tatry mali previazať s poľskými Tatrami, Pieninami 
s ďalšou väzbou na Poľsko a kúpeľmi Vyšné Ružbachy. V dlhodobom horizonte je perspektívne 
pripojenie Zamaguria a údolia rieky Poprad. V podstate má teda tatranský región potenciál vytvoriť 
ďalšie potenciálne centrá cestovného ruchu so zázemím, konkrétne Kežmarok, Červený Kláštor, 
Spišskú Starú Ves, Vyšné Ružbachy a Starú Ľubovňu. Takto by sa vytvoril pomerne rozsiahly 
región cestovného ruchu ponúkajúci širokú paletu atraktivít. 
Hlavné druhy turizmu  
� intenzívny domáci a príjazdový turizmus 
� dlhodobý pobytový turizmus 
� krátkodobý pobytový turizmus 
� jednodenná návštevnosť 
Formy turizmu 
� letný pobytový v horách 
� zimný pobytový v horách – rôzne formy lyžiarskych športov 
� incentívny turizmus – kongresy a konferencie 
� kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou 
� poznávací turizmus 
� vidiecky turizmus 
Aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom 
� pobyt v lesnom horskom prostredí 
� pešia turistika 
� zjazdové lyžovanie 
� lyžiarska turistika 
� poznávanie kultúrneho dedičstva 
� pobyt – rekreácia pri termálnej vode 
Významné lokality 
� Mestského typu – Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa 
� Miesta s kultúrnymi pamiatkami – Kežmarok, Poprad, Červený Kláštor, Spišská Belá Strážky, 

Veľká Lomnica, Osturňa, Batizovce, Švábovce, Betlanovce, Ždiar, Podolínec, Stará Ľubovňa, 
Hniezdne 

� Kúpeľné miesta – klimatické kúpele Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy 
� Termálne kúpaliská – Vrbov, Vyšné Ružbachy, Poprad, potenciálne Stará Lesná, Nová 

Ľubovňa 
� Rekreačné územia – Západné Tatry, Vysoké Tatry, Spišská Magura, Pieniny, Ľubovnianske 

vrchy, Kozie chrbty, Levočské vrchy 
� Útvary cestovného ruchu – Podbanské, Tatranská Štrba, Štrbské pleso vrátane bežeckého 

areálu, Smokovce, Tatranská Lomnica, Stará Lesná, vysokohorské chaty, Javorina, Ždiar 
(Strednica a Bachledova dolina), Jezersko, Červený Kláštor, Novoľubovnianske kúpele, 
Lopušná dolina, Vernár, Liptovská Teplička 

� Lokality v rámci regiónu vhodné pre jednotlivé formy cestovného ruchu na základe výšky 
ich potenciálu:  
� mestský a kultúrny cestovný ruch  

- základný potenciál – Podolínec 
- priemerný potenciál – Poprad – Spišská Sobota, Osturňa, Stará Ľubovňa,  Jezersko,  
- dobrý potenciál – Kežmarok, Ždiar,  
- výborný potenciál – mesto Vysoké Tatry, Poprad 

� kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
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- základný potenciál – Gánovce, Stará Lesná, Veľký Slavkov, Plavnica, 
Nová Ľubovňa, Hromoš, Hniezdne 

- priemerný potenciál – Malý Sulín, Červený Kláštor, Šarišský Štiavnik,  
- dobrý potenciál – Vrbov, Poprad,   
- výborný potenciál – Vyšné Ružbachy (Nižné Ružbachy, Ružbašská Míľava),  

� zimný cestovný ruch a zimné športy 
- priemerný potenciál – Vyšné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Litmanová 
- dobrý potenciál – obce v Zamagurí (Jezersko) 
- výborný potenciál – mesto Vysoké Tatry, Poprad, Ždiar 

� letná turistika a pobyty pri vode 
- základný potenciál – Veľký a Malý Sulín, Spišská Belá, Spišská Stará Ves 
- priemerný potenciál – oblasť Ľubovnianskej vrchoviny 
- dobrý potenciál – obce v Zamagurí, oblasť Pienín (splav Dunajca, Červený  Kláštor) 
- výborný potenciál - mesto Vysoké Tatry, Poprad, Ždiar, 

� vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
- priemerný potenciál – Liptovská Teplička 
- dobrý potenciál – oblasť Pienín (Červený Kláštor), oblasť Ľubovnianskej vrchoviny 
- výborný potenciál – oblasť Spišskej  Magury (Osturňa, Jezersko),  

 
Spišský región 
 
Spišský región má na základe hodnotenia v regionalizácii cestovného ruchu v strednodobom 
horizonte nadregionálny a v dlhodobom horizonte až medzinárodný význam. Na území kraja je 
tvorený okresom Levoča. V prešovskom kraji sa nachádza len malá časť tohto regiónu, a turisticky 
je zaujímavá len oblasť medzi Levočou a Spišským Podhradím, časom by sa atraktívnou mohla stať 
časť Levočských vrchov - VO Javorina. 
Hlavné druhy turizmu  
� intenzívny domáci a príjazdový turizmus 
� krátkodobý pobytový turizmus 
� jednodenná návštevnosť 
� pasantská návštevnosť 
Formy turizmu 
� letný pobytový v lesnom – horskom prostredí 
� poznávací turizmus 
� vidiecky turizmus 
Aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom 
� poznávanie kultúrneho dedičstva 
� pobyt v lesnom - horskom prostredí 
� pešia turistika 
� cykloturistika 
� pobyt na vidieku 
Významné lokality 
� Mestského typu – Levoča 
� Miesta s kultúrnymi pamiatkami – pamiatky UNESCO (Spišské Podhradie, Spišská 

Kapitula), Levoča, Bijacovce, Dravce 
� Rekreačné územia – Levočské vrchy, Branisko, Spišsko – Gemerský kras 
� Lokality v rámci regiónu vhodné pre jednotlivé formy cestovného ruchu na základe výšky 

ich potenciálu:  
� mestský a kultúrny cestovný ruch  

- výborný potenciál – Levoča, Spišské Podhradie 
� kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
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- základný potenciál – Baldovce 
� zimný cestovný ruch a zimné športy 

- základný potencionál – Levočská Dolina  
- základný potenciál – Dravce, stredisko Závada, 

� letná turistika a pobyty pri vode 
- základný potenciál – Levočská Dolina  

� vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
- základný potenciál – oblasť Levočských vrchov (Vyšné a Nižné Repaše, Torysky, 

Oľšavica) 
 
Toto je región, kde je potenciál využitý relatívne slabo, slabo je rozvinutá aj infraštruktúra a ponuka 
služieb. 
 
Šarišský región 
 
Šarišský región má na základe hodnotenia v regionalizácii cestovného ruchu v strednodobom ako aj 
dlhodobom horizonte národný význam. Na území kraja je tvorený okresmi Bardejov, Prešov, 
Sabinov a Svidník. V strednodobom horizonte by sa v ňom mali vyvinúť určité subregióny, 
konkrétne sa jedná o Prešov mesto a okolie (napr. Zlatá Baňa, Dubnícke opálové bane, Sigord), 
Bardejov spoločne s Bardejovskými kúpeľmi (pamiatky UNESCO medzinárodného významu), 
zimné lyžiarske stredisko Drienica Lysá, okolie Svidníka smerom na Duklu spolu so súborom 
drevených kostolíkov. Takto by sa vytvoril kompaktnejší región cestovného ruchu ponúkajúci 
širokú paletu atraktivít. 
Hlavné druhy turizmu  
� Silný domáci cestovný ruch 
� Významný podiel príjazdového turizmu 
� dlhodobý pobytový turizmus 
� krátkodobý pobytový turizmus 
� intenzívna jednodenná návštevnosť 
Formy turizmu 
� kúpeľný turizmus s liečebnou funkciou 
� poznávací turizmus 
� letný pobytový v lesnom – horskom prostredí 
� zimný pobytový . lyžiarske pobyty 
� nákupný turizmus 
Aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom 
� poznávanie kultúrneho dedičstva 
� pobyt v kúpeľoch 
� pobyt v lesnom – horskom prostredí s pešou turistikou 
� zimné pobyty na horách - lyžovanie 
Významné lokality 
� Mestského typu – Prešov, Bardejov 
� Miesta s kultúrnymi pamiatkami – Bardejov (pamiatky UNESCO, múzeum v prírode), súbor 

drevených kostolíkov východného obradu, Dukla, Sabinov, Prešov, hrady Kapušany, Veľký 
Šariš, Dubnícke opálové bane 

� Kúpeľné miesta – Bardejov 
� Rekreačné územia – Nízke Beskydy, Ondavská vrchovina, Šarišská vrchovina, Slánske 

vrchy, Čergov 
� Útvary cestovného ruchu – Lipovec - Šindliar, Dubovica - Žliabky, Renčišov -Búče, 

Drienica –Lysá, Regetovka, Sigord, Šarbov, Solivar 
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� Lokality v rámci regiónu vhodné pre jednotlivé formy cestovného ruchu na základe výšky 
ich potenciálu:  

� mestský a kultúrny cestovný ruch  
- priemerný potenciál – Svidník a okolie, dubnícke opálové bane 
- dobrý potenciál – Bardejov,  
- výborný potenciál - Prešov 

� kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
- základný potenciál – Lipovce, Cigeľka, Šarišský Štiavnik 
- výborný potenciál – Bardejovské kúpele,  

� zimný cestovný ruch a zimné športy 
- základný potenciál –Zlatá Baňa, Makovica – Nižná Polianka, Šarbov 
- priemerný potenciál – Dubovica – Žliabky , Renčišov – Búče, 
- dobrý potenciál – Drienica – Lysá, Bardejov, Regetovka – Stebnícka Huta, 

� letná turistika a pobyty pri vode 
- základný potenciál – oblasť Čergova, Zlatá Baňa 
- priemerný potenciál – oblasť Slanských vrchov, oblasť Búsova,  

� vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
- základný potenciál – Lačnov, Olejníkov, Šindliar, Lipovce, oblasť Čergova (Stebnícka 

Huta, Regetovka, Nižná Polianka, Kríže, Cigeľka, Hertník, 
Osikov, Raslavice, Zlaté) 

- priemerný potenciál – Renčišov, Lužany pri Topli, okolie Svidníka 
- dobrý potenciál – oblasť Slanských vrchov,  

V súčasnosti je to región s relatívne malými, aj keď nadpriemerne využívanými kapacitami, najmä 
zásluhou Bardejovských kúpeľov. Potenciálne veľmi vhodným územím sa javí oblasť mesta 
Lipany, kde by sa mal rozvíjať cestovný ruch na báze termálnej podzemnej vody z novoobjaveného 
vrtu. Svojou výdatnosťou a ďalšími vlastnosťami predurčuje lokalitu na intenzívne využitie 
v cestovnom ruchu Zvyšná časť regiónu len postupne začína využívať svoj potenciál pre cestovný 
ruch. Málo sa v cestovnom ruchu regiónu využívajú historické pamiatky medzinárodného významu. 
 
Hornozemplínsky región 
 
Hornozemplínsky región má na základe hodnotenia v regionalizácii cestovného ruchu 
v strednodobom horizonte regionálny a v dlhodobom horizonte nadregionálny význam. Na území 
kraja je tvorený okresmi Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné a Vranov nad Topľou. 
V strednodobom horizonte by sa v ňom mali vyvinúť určité subregióny, konkrétne sa jedná 
o rekreačnú oblasť vodnej nádrže Domaša (národný význam), oblasť Sninských rybníkov 
a priľahlých častí Vihorlatu, oblasť pripravovaného tematického zábavného parku Vtáčie údolie pri 
Humennom. 
Hlavné druhy turizmu  
� Silný domáci cestovný ruch 
� Významný podiel príjazdového turizmu 
� dlhodobý pobytový turizmus len počas letnej sezóny 
� krátkodobý pobytový turizmus 
� intenzívna jednodenná návštevnosť 
Formy turizmu 
� letný pobytový pri vode 
� poznávací turizmus 
� letný pobytový v lesnom – horskom prostredí 
� návšteva tematického parku 
� nákupný turizmus 
Aktivity s najvyšším dlhodobým potenciálom 
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� vodné športy 
� pobyt v lesnom – horskom prostredí s pešou turistikou 
� poznávacie pobyty, resp. okruhy 
� poznávací turizmus 
Významné lokality 
� Mestského typu – Humenné, Medzilaborce (múzeum rodiny Warholovcov) 
� Miesta s kultúrnymi pamiatkami – Hanušovce nad Topľou, drevené kostolíky 
� Rekreačné územia – Nízke Beskydy, Bukovské vrchy – NP Poloniny, Vihorlat, vodná nádrž 

Domaša 
� Útvary cestovného ruchu – Poľany, Holčíkovce, Kelča, Valkov, Dobrá, Danová, Sninské 

rybníky, Ptičie, Chlmec 
� Lokality v rámci regiónu vhodné pre jednotlivé formy cestovného ruchu na základe výšky ich 

potenciálu:  
� mestský a kultúrny cestovný ruch  

- základný potenciál – Humenné, Medzilaborce, Ulič, Nová Sedlica 
- priemerný potenciál – Svidník,  

� kúpeľný a zdravotný cestovný ruch 
- základný potenciál – Vranov nad Topľou, okolie Humenného,  

� zimný cestovný ruch a zimné športy 
- základný potenciál – Driečna, Petrovce, Zamutov, Borov, Parihuzovce, Chlmec 
- priemerný potenciál – zimné stredisko Biele kamene pri Sninských rybníkoch (katastre 

Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín), Danová - Vydraň 
� letná turistika a pobyty pri vode 

- základný potenciál – Nižný Hrušov, Kamienka, Kamenica nad Cirochou, Slovenská 
Volová, Brestov 

- priemerný potenciál – oblasť Vihorlatu (Chlmec – Porúbka, Zemlínske Hámre) 
a Bukovských vrchov,  

- dobrý potenciál – obce v okolí vodnej nádrže Domaša,  Sninské rybníky, 
� vidiecky cestovný ruch a agroturistika 

- základný potenciál – okolie Medzilaboriec (Miková, Borov, Oľka) a Stropkova (Šandal, 
Havaj), Vranov nad Topľou (Zamutov, Banské, Juskova Voľa, Hermanovce), Nižná 
Sitnica, Kamienka, Kamenica nad Cirochou 

- priemerný potenciál – oblasť Vihorlatu a Bukovských vrchov, Holčíkovce 
 
V súčasnosti je tento región len minimálne využívaný pre cestovný ruch. Aj rozsahom obmedzené 
kapacity sú veľmi málo využívané. Vodná nádrž Domaša potrebuje výraznú modernizáciu 
a dobudovanie vybavenosti. Impulzom pre región môže byť zámer tematického zábavného parku 
„Vtáčie údolie“(najväčšieho v strednej Európe) v blízkosti Humenného (Ptičie, Chlmec) 
a rekreačno – športový areál „Biele Kamene“. Ďalej je možné využiť neporušenosť lesných 
porastov a tiché lokality. Vzhľadom na klimatické podmienky možno na vhodných terénoch 
prevádzkovať menšie a stredné lyžiarske areály, ktoré po otvorení kontaktov s Poľskom, môžu byť 
atraktívne.. V tomto regióne, aj keď je najviac vzdialený od rozhodujúcich trhov, možno rozvinúť 
cestovný ruch priťahujúci turistov z iných častí Slovenska a priľahlého zahraničia. Význam 
tematického parku zatiaľ nie je možné odhadnúť, má ale potenciál stať sa kľúčovým v regióne. 
 
 
10.3 Rozvojové osi turizmu a cestovného ruchu 
 
Na základe vyššie uvedených kritérií (územno-technických, orografických, urbanistických zásad 
atď. boli stanovené hlavné a vedľajšie rozvojové osi.  
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Hlavné rozvojové osi  
Východo-západná hlavná rozvojová os prebieha severnou časťou Prešovského kraja, organicky a 
funkčne nadväzuje na Karpatský oblúk s pokračovaním cez Ukrajinu a Rumunsko smerom na 
Balkán a do dunajskej delty. Vo západnej časti začína na hranici s Poľskom a prechádza cez 
Spišskú Starú Ves, Starú Ľubovňu, Bardejov, Svidník, Medzilaborce, Ulič a pokračuje na Ukrajinu. 
Táto os je nazvaná ako „KARPATSKÁ CESTA“. Od Spišskej Starej Vsi po Nižnú Jablonku je 
totožná s jestvujúcim cestným koridorom a v priestore NP Poloniny využíva pôvodný dopravný 
systém formou cykloturistickej trasy. Táto os je priamo napojená na Poľsko v priestoroch Kurov 
(BJ), Nižná Polianka (BJ), Vyšný Komárnik (SK), Čertižné (ML), Ruské sedlo (SV).  
V priestore katastra obce Kolbasov na túto os nadväzuje Juhovýchodná hlavná os cez Stakčín-
Snina-Kamenica n/C-Humenné-Vtáčie údolie  s nadväznosťou na rekreačný priestor Zemplínska 
Šírava-Tokaj-MR.  
Juhozápadná hlavná rozvojová os prebieha v koridore Žilinský kraj-Poprad-Levoča-Prešov-Košický 
kraj s napojením na Maďarsko. 
Severojužná hlavná os začína v Poprade s pokračovaním cez Kežmarok, Spišskú Belú do Starej 
Ľubovne, kde sa napája na „Karpatskú cestu“. 
 
Vedlajšie rozvojové osi  
Podtatranská vedľajšia rozvojová os sa v Kežmarku odpája od Severo-Južnej hlavnej rozvojovej os 
do priestoru Javorina a Podspády a Poľsko.  
Šarišsko-Podtatranská vedľajšia rozvojová os začína v Prešove s priebehom cez Sabinov, Lipany s 
napojením na Východo-západnú hlavnú os „Karpatskú cestu“ v ) Lubotíne a Plavči. Ďalej pokračuje 
v hlavnej osi do Starej Ľubovne, kde sa odkloní v smere na Mníšek n/P a Poľsko.  
Šarišská vedľajšia rozvojová os prebieha z Prešova cez Čergov do Bardejova, s pokračovaním po 
Východozápadnej hlavnej osi „Karpatská cesta“ do Zborova, kde sa odkláňa na Regetovku a 
Becherov a pokračuje do Poľska.  
Šarišsko-Hornozemplínska vedľajšia rozvojová os sa odpája z Juhovýchodnej hlavnej osi v 
Humennom, pokračuje popri Domaši cez Stropkov do Svidníka, kde sa napája na Východo-západnú 
hlavnú os „Karpatská cesta“  
Hornozemplínska vedľajšia rozvojová os sa vypája z Juhovýchodnej hlavnej rozvojovej osi v 
Humennom, cez Radvaň nad Laborcom ide do Medzilaboriec, kde sa napája na Východo-západnú 
hlavnú rozvojovú os „Karpatská cesta“ v pokračovaní na Palotu s Poľsko  
Šarišsko-Dolnozemplínska vedľajšia rozvojová os začína v Širokom a pokračuje cez Klenov, 
(odpojenie na Margecany, košický kraj), Bzenov (odpojenie do údolia rieky Svinka, Kysak -košický 
kraj), Prechodom cez Juhozápadnú hlavnú rozvojovú os pokračuje cez Dubnícke bane (odbočenie 
na Červenicu a Herľany) do Zamutova a Vranova n/T s napojením na Šarišsko-Hornozemplínsku 
vedľajšiu rozvojovú os v Sedliskách.  
Uličská vedľajšia rozvojová os sa vypája v Uliči z „Karpatskej cesty“ a prechádza uličskou dolinou 
cez Novú Sedlicu na Ukrajinu.  
Sučasťou funkčných plôch určených pre rekreáciu je využitie jestvujúcej sídelnej štruktúry obcí, 
predovšetkým pre doplňujúcu rekreačnú funkciu, mimo centier osídlenia. Obce, ktoré sa nachádzaju 
v urbannych priestoroch centier osídlenia plnia ich doplnkovú rekreačnú funkciu prímestského 
charakteru. Nové rekreačné plochy a priestory nadväzujú na rozvojové osi alebo sa v nich 
nachádzajú. Prioritou cestovného ruchu Prešovského kraja je horský turizmus predovšetkým s 
letnou turistikou (priestor Vysokých a Belanských Tatier, vrátane predhoria Tatier, Pienín, Polonín 
a ďalších území), s kombináciou zimnej horskej turistiky (Vysoké Tatry, Čergov, Bachureň, 
Levočské vrchy, Vihorlat a iné. Novou funkciou je vodný turizmus, ktorý dotvára spektrum ponuky 
letnej turistiky (Domaša, Plaveč, Pieniny, Kežmarok Vrbov, Lipany, Sečovská Polianka, Nižná 
Jablonka, Ubľanská dolina. Poznávací turizmus vychádza z historických prameňov v rámci 
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mestského a vidieckeho turizmu. Ide predovšetkým o priestory Levoče, Spišského hradu, 
Kežmarku, Pienín, severovýchodného slovenska (drevené kostolíky, skanzény). 
 
Zásady pre umiestňovanie aktivít cestovného ruchu v regiónoch Prešovského kraja: 
 
- rozvoj nových stredísk turizmu orientovať do podhoria Východných Tatier a Zamaguria, a tým 

odbremeniť centrálne časti Vysokých Tatier, 
- novou výstavbou nezvyšovať ubytovacie kapacity v strediskách na území národných parkov, 
- nové strediská situovať najmä do podhorských častí okresov,  
- znižovať turistickú záťaž exponovaných vysokohorských priestorov rozšírením a skvalitnením 

ponúkaných doplnkových služieb v existujúcich strediskách, 
 

 
10. 4 Kúpeľníctvo  
 
Rozvoj kúpeľníctva je jedným z najdôležitejších faktorov  pri rozvoji všetkých foriem cestovného ruchu. Pri 
dobudovaní ďalších aktivít v jestvujúcich kúpeľných miestach, pozdvihne rozvoj cestovného ruchu aj 
v iných aktivitách cestovného ruchu.     
Na území Prešovského kraja sa nachádzajú významné prírodné liečebné kúpele (PLK). Prvoradým 
poslaním PLK je využitie prírodných liečivých zdrojov alebo klimatických podmienok priaznivých 
na liečenie a  na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti v zmysle zákona NR SR číslo  662/2007 Zz. o 
zdravotnej starostlivosti. Z dôvodu ochrany týchto prírodných fenoménov sú v PLK a klimatických 
kúpeľoch stanovené  ochranné opatrenia a to predovšetkým štatút kúpeľného miesta s vymedzením 
vnútorného kúpeľného územia a ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov(OP PLZ). 
Ochrana o prírodných liečivých vodách, prírodných liečedných kúpeľoch, kúpeľných miestach 
a prírodných mineralných vodách je riešená zákonom NR SR číslo 538/2005 z.z. 
Na území Prešovského kraja sa nachádzajú kúpeľné miesta majúce štatút kúpeľov – Kúpeľné 
miesto Vysoké Tatry, Vyšné Ružbachy a Bardejovské kapele a Lučivná.(Tab.č. 10.4) 
              
Kúpeľné miesto Vysoké Tatry  je založené na využití vhodných klimatických podmienok južných 
svahov Vysokých Tatier na liečbu ochorení dýchacích ciest. 

Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry vymedzuje:  
    -  prírodné liečebné kúpele - v Hornom Smokovci, Novom Smokovci a na  Štrbskom Plese. 
    - kúpeľné liečebne – v Novom Smokovci, Tatranskej Kotline, Tatranskej Polianke. 
V okrese Stará Ľubovňa sú zdravotnícke zariadenia kúpeľnej starostlivosti reprezentované PLK 
vo Vyšných Ružbachoch. Kúpeľný areál je v súčasnosti v rekonštrukcii a výstavbe. Nutné je 
dobudovanie rozostavaného liečebného domu Travertín II. Pre budúcnosť sa plánuje rozšíriť 
ubytovacie kapacity, rekonštruovať lesopark a potrebná je záchrana travertínového jazierka Kráter. 
Bardejovské kúpele majú štatút kúpeľného miesta a patria medzi PLK medzinárodného významu. 
Vyznačujú sa bohatou históriou, nenarušeným prírodným prostredím a prírodnými liečivými 
zdrojmi  dostatočnej výdatnosti. Mimo liečebných domov majú kúpele i voľné lôžka pre voľný 
cestovný ruch. Prírodné liečebné kúpele majú nový komplex vybavenosti i liečebných zariadení. Pri 
výstavbe doplňujúcej vybavenosti je potrebné rešpektovať Štatút kúpeľného miesta. 
Na území okresu Svidník pre širšie využívanie prírodných minerálnych uhličitých vôd na liečebné 
účely sú perspektívne vhodné podmienky v Šarišskom Štiavniku. Pri prameňoch sírno-alkalických   
a alkalicko-uhličitých vôd vznikli v 18. storočí kúpele, ktorých rozvoj bol ukončený po 2. svetovej 
vojne   a v súčasnosti sú využívané pre sociálne účely. V obci sú vytvorené podmienky na ochranu 
prírodných prameňov. Je ukončená kanalizácia, realizuje sa vodovod    a pripravuje s a 
plynofikácia. V súčasnosti prebiehajú práce na vyhlásení prírodných minerálnych vôd v Šarišskom 
Štiavniku na prírodné liečivé zdroje, nakoľko len také možno využívať na poskytovanie kúpeľnej 
starostlivosti. 
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Kvalitatívnym ukazovateľom hodnotiacim úroveň  rozvoja cestovného ruchu z ekonomického, 
sociálneho hľadiska je dĺžka pobytu turistických návštevníkov v ubytovacich zariadeniach. 
Tranzitní a jednodňoví netranzitní návštevníci neprinášaju ekonomický efekt, naopak dlhodobí 
návštevníci prinášajú efekt v podobe výdavkov na ubytovanie, stravovanie a rôzne doplnkové 
služby, čím prispievajú k ekonomickému rozvoju cestovného ruchu jako hospodárskeho odvetvia 
miestných ekonomík. 
Z toho vyplýva, že Prešovský kraj disponuje dostatočnou kapacitou ubytovacích zariadení, čo je 
silnou stránkou územia aj napriak tomu, že nie všetky ubytovacie zariadenia sú vo vyhovujúcej 
kvalite. V prvom štvrťroku 2008 poskytovalo ubytovanie 614 zariadení, ktoré využilo 161,8 tisíc 
návštevníkov. Tržby za ubytovanie dosiahli 377,4 mil. Sk, s toho 210,7 mil. Sk za ubytovanie 
zahraničných návštevníkov. 
Tržby za ubytovanie v kraji tvorili 18,9 percentný podiel na celkových tržbách v Slovenskej 
republike. Na zvýšení týchto ukazovateľov bráni predovšetkým nízka úroveň kvality základných a 
doplnkových služieb, ktorá sa odráža na návštevnosti, priemernom počte prenocovaní a z toho 
vyplývajúci ekonomický prínos. 

 
11. KONCEPCIA OCHRANY A ROZVOJA ŽIVOTNÉHO PROSTREDI A 
 
11.1. Ochrana zložiek životného prostredia 
 
11.1.1. Ovzdušie 
 
Územie Prešovského kraja predstavuje z hľadiska čistoty ovzdušia relatívne homogénny priestor. 
Kotliny a údolia sú v prevažnej miere postihnuté lokálnymi zdrojmi znečistenia, zvlášť v prípade 
inverzných situácií, vrcholové oblasti sú naopak atakované diaľkovým prenosom emisií 
z priemyselných aglomerácií v Českej republike (Ostravsko) a Poľsku (Horné Sliezsko, Krakow). 
Relatívnu homogénnosť územia narúšajú iba priestory kumulácie zdrojov a činností spôsobujúcich 
znečistenie ovzdušia (priemyselné plochy, koncentrácia dopravy a pod.). Takýmito priestormi 
v rámci Prešovského kraja sú najväčšie sídla Prešov, aglomerácia Poprad – Svit, Bardejov a oblasť 
Vranov – Humenné – Strážske. 
 
Regionálne znečistenie ovzdušia 
Regionálne znečistenie ovzdušia je znečistenie hraničnej vrstvy atmosféry krajiny vidieckeho typu 
v dostatočnej vzdialenosti od lokálnych priemyselných a mestských zdrojov. V regionálnych 
polohách sú už priemyselné exhaláty viac menej rovnomerne rozptýlené v celej hraničnej vrstve (do 
výšky asi 1 000 m). Podiel transhraničného diaľkového prenosu škodlivín na regionálnom 
znečistení ovzdušia je približne 60%. Konkrétnym negatívnym prejavom regionálneho znečistenia 
ovzdušia je poškodzovanie až hynutie lesných porastov vo vrcholových partiách pohorí.  
Podľa výsledkov meraní programu EMEP sa SR nachádza na juhovýchodnom okraji oblasti 
s najväčším regionálnym znečistením ovzdušia a kyslosťou zrážkových vôd v Európe. Zlepšenie 
uvedeného stavu závisí nielen od nápravných opatrení realizovaných na území SR, ale 
predovšetkým od plnenia medzinárodných dohovorov zameraných na znižovanie znečistenia 
ovzdušia v Českej republike, Poľsku i v celoeurópskom kontexte. 
 
Lokálne znečistenie ovzdušia 
Značná časť územia Prešovského kraja nepatrí medzi vybrané oblasti, kde je merané lokálne 
znečistenie ovzdušia. Z uvedeného dôvodu nie je možné uviesť hodnoty imisného znečistenia 
ovzdušia základnými znečisťujúcimi látkami z celého územia kraja.  Lokálne znečistenie ovzdušia 
sa monitoruje vo Svite, v Prešove a v oblasti stredného Zemplína na staniciach vo Vranove a 
v Humennom. Oblasť stredného Zemplína a mesto Prešov patria v zmysle vyhlášky č. 112/93 Z.z. 
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medzi zaťažené územia SR vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia.V oblasti Zemplína ide o územie 
v trojuholníku miest Vranov – Strážske – Humenné, ktoré zahŕňa katastrálne územia miest a obcí 
Brekov, Dlhé Klčovo, Hudcovce, Humenné, Kladzany, Kučín, Majerovce, Nižný Hrabovec, Nižný 
Hrušov, Pusté Čemerné, Sedliská, Strážske, Topoľovka, Tovarnianska Polianka, Voľa, Vranov n/T, 
Závadka. Zaťažené územie sa rozprestiera na ploche 22 395 ha a žije v ňom 72 841 obyvateľov 
(stav z r. 1994). Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti je miestny drevospracujúci a 
chemický priemysel a miestne vykurovacie systémy. Význámným zdrojom znečistenia je Chemko  
Strážske.Zaťažené územie Prešov je vymedzené katastrálnym územím mesta Prešov. Hlavný podiel 
na znečisťovaní ovzdušia majú mestské kotolne, automobilová doprava, ako aj sekundárna 
prašnosť.Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti Svitu, ktorá nepatrí medzi zaťažené 
územia, predstavuje miestny chemický priemysel. 
 
Emisie 
Emisie základných znečisťujúcich látok v regióne postupne klesajú. Príčinou je nahrádzanie menej 
ušľachtilých palív ušľachtilejšími (zemný plyn), ako aj všeobecný pokles výroby a spotreby 
energie. Určitou výnimkou sú emisie oxidov dusíka, ktoré nie sú do takej miery závislé na type 
paliva ako emisie oxidu siričitého a tuhých látok, ale závisia predovšetkým od režimu spaľovania. 
Závažným problémom Prešovského kraja okrem emisií základných znečisťujúcich látok sú 
technologické zdroje spojené s emisiami organických látok – sírovodík a sírouhlík v prípade 
Chemosvitu Svit, merkaptány a chlór v prípade Bukózy Vranov. Freóny a chlórované uhľovodíky 
v prípade Chemesu Humenné boli nahradené absorbčnými chladiacimi systémami čpavkovými. 
Emisie uvedených škodlivín z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľov a životné prostredie ako 
celok vymedzujú vyššie uvedené zdroje ako najzávažnejších znečisťovateľov ovzdušia 
v kraji.V prípade ostatných významných znečisťovateľov (Tatraľan Kežmarok, JAS Bardejov,  
Chemes a.s. Humenné, kotolne bytového hospodárstva v mestách atď.) sa jedná o emisie zo 
spaľovacieho procesu, ktoré je možné eliminovať zmenou paliva (plynofikácia). Medzi závažné 
zdroje znečistenia ovzdušia nachádzajúce sa mimo územia Prešovského kraja, majúci na neho 
bezprostredný negatívny vplyv patria Chemko Strážske a Kovohuty Krompachy. 
 
Rozhodujúce zdroje znečistenia 
Najvýznamnejším zdrojom znečistenia ovzdušia v Prešovskom kraji i v samotnom okrese Vranov 
nad Topľou je Bukocel, a. s., Hencovce nachádzajúci sa v neveľkej vzdialenosti od samotného 
okresného mesta. Zdrojom znečistenia ovzdušia je energetické hospodárstvo a technologické 
zariadenia na výrobu celulózy a jej derivátov. Výrazne negatívnou skutočnosťou je pokračujúca 
prevádzka zdrojov znečistenia ovzdušia, ktoré momentálne nespĺňajú emisné limity v zmysle 
platnej legislatívy v ochrane ovzdušia. Spoločnosť má vypracovaný program znižovania emisií 
zdrojov znečistenia ovzdušia pre uvedenie ich prevádzky do súladu s emisnými limitmi, termíny 
jeho realizácie sú však podmienené finančnými možnosťami. V časovom období rokov 2003 – 2007 
spoločnosť uvažuje s realizáciou opatrení v rámci programu „Modernizácia celulózky Bukocel, a. 
s., Hencovce“. 
 
11.1.2 Voda 
 
Kvalita povrchových vôd  
Na riešenom území VÚC Prešovského kraja sa nachádzajú horné úseky hlavných tokov Hornád, 
Torysa, Topľa, Ondava a Laborec, ktoré nie sú ešte výraznejšie postihnuté antropogénnou 
činnosťou. Výnimkou je rieka Poprad, ktorej celé povodie na území SR je v Prešovskom kraji a 
v svojom 137 riečnom kilometri prechádza do Poľskej republiky. Tiež dve nádrže, ktoré sa 
nachádzajú na riešenom území, Starina a najmä V. Domaša významne hydrologicky, ale  i 
kvalitatívne ovplyvňujú toky, na ktorých ležia.  Povodie rieky Poprad zahrňuje veľmi významnú 
oblasť Vysokých Tatier, v ktorej  sa nachádza jedenásť vodárenských tokov, využívaných 
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k zásobovaniu pitnou vodou celej oblati. Kvalita vody týchto vodárenských tokov, ktoré patria 
k najvýznamnejším ľavostranným prítokom rieky Poprad, je dobrá, vhodná na úpravu pre pitné 
účely. Určitým handicapom je ich nízka mineralizácia a tiež mikrobiologické vlastnosti. Pod 
liečebno-rekreačno-športovými areálmi riešenej oblasti Vysokých Tatier však dochádza 
k evidentnému znečisťovaniu týchto prítokov a toto znečistenie je dopravované do rieky Poprad. 
Prvý takýto prítok je Mlynica, ktorá odvádza odpadové vody z oblasti Štrbského Plesa. Preto je 
voda Popradu v trati nad prítokom Mlynice čistá, len s nepriaznivejším mikrobiologickým zložením 
a pod Mlynicou nadobúda charakter silne znečistenej povrchovej vody. Zhoršujú sa parametre 
mikrobiologického zloženia a zvyšuje sa obsah zlúčenín dusíka. Evidovaný je tiež zvýšený obsah 
ťažkých kovov, najmä zinku, medi a v menšej miere tiež chrómu. Nečistené odpadové vody 
z mestského komplexu Svit a nedostatočne čistené odpadové vody z mesta Poprad spôsobujú, že 
organické znečistenie vody (BSK5) prekračuje medzné hodnoty vyplývajúce z nariadenia vlády SR 
č. 491/2002 Z.z. zo 17. júla 2002,  s účinnosťou od 1. septembra 2002, ktorým sa ustanovujú 
kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd 
a osobitných vôd a zvýšené koncentrácie ťažkých kovov, ortute (V trieda čistoty), zinku (IV), medi 
(III), určujú vode tiež charakter veľmi znečistenej vody až po Veľkú Lomnicu. Ľavostranné prítoky 
s čistejšou vodou i samočistenie zlepšujú kvalitu vody Popradu až po zaústenie odpadových vôd 
z ČOV Kežmarok, ktoré zvyšujú obsah zlúčenín dusíka. V prípade realizácie VD Bušovce bude 
bezpodmienečne nutné kvalitu vody náležitými opatreniami vylepšiť. V ďalšej trati, po Starú 
Ľubovňu, sa voda rieky pomaly zlepšuje, i keď viaceré parametre jej dávajú charakter znečistenej 
až silne znečistenej vody. Výrazne zhorší jej kvalitu odpadová voda pritekajúca z ČOV Stará  
Ľubovňa, ktorá pridáva okrem iného znečistenie fenolmi (IV). I keď sa po štátnu hranicu kvalita 
vody zlepší, predsa na základe ukazovateľov BSK5 (III), dusitanov (V), fenolov (IV) a 
koliformných baktérií (IV) má voda charakter silne až veľmi silne znečistenej vody. 
Dunajec tvorí na území SR štátnu hranicu s PR v dĺžke 17 km a preteká Pieninským národným 
parkom. Kvalita vody sa formuje na území PR a vykazuje znečistenie dusitanmi, fenolmi a 
baktériami, takže má charakter silne znečistenej povrchovej vody. Bolo by účelné vyhodnotiť vplyv 
vodnej nádrže vybudovanej neďaleko štátnej hranice na území PR na ekológiu územia.      
Hornád zasahuje na územie Prešovského kraja len hornou časťou svojho povodia. Celý úsek je 
zaradený do kategórie vodárenských tokov (vodárenský odber Smižany). Kvalita vody v rieke, 
vzhľadom k absencii čistenia odpadových vôd v priľahlých sídlach, je značne nepriaznivá, najmä 
z hľadiska bakteriologických ukazovateľov (V trieda), nerozpustených látok a zlúčenín dusíka (IV). 
Preto je vodárenský odber odstavený. Pravostranný prítok Bystrá je vodárenským tokom, s dobrou 
kvalitou vody, ktorý sa využíva ako zdroj pitnej vody pre Spiš. Novú Ves.  
Torysa je v hornej trati, po Tichý potok, vodárenským tokom s vyhovujúcou kvalitou vody a slúži 
ako zdroj vody pre Prešovský skupinový vodovod, aj keď tesne pod Nižnými Repášami a nad 
odberným objektom v Tichom Potoku má charakter znečistenej vody (dusitany, koliformné 
baktérie). Počnúc od Lipian sa kvalita jej vody začína zhoršovať v ďalších ukazovateľoch 
(nerozpustené látky) vplyvom odpadových vôd vypúšťaných z verejných kanalizácií Lipany, 
Šarišské Michalany a Sabinov, ale tiež z obcí ležiacich na tomto úseku. Pod Prešovom voda Torysy 
nadobúda charakter veľmi silne znečistenej vody i vplyvom ťažkých kovov, organického a 
bakteriologického znečistenia a taká vteká na územie Košického kraja. Aj Sekčov má v ústí vodu 
veľmi zlej kvality.  
Svinka na ktorej je plánovaná výstavba nádrže v Obišovciach (Košický kraj) je tiež silne znečistená 
najmä pri vyšších vodných stavoch (nerozpustené látky, organické a bakteriologické znečistenie).  
Topľa, až po profil Giraltovce, je zaradená do kategórie vodárenských tokov a jej vody sú 
využívané na zásobovanie miest Bardejov a Giraltovce pitnou vodou. Kvalita vody je však napriek 
tomu nepriaznivá. V celom tomto úseku je evidovaný zvýšený obsah nerozpustených látok, 
dusitanových iónov (V. trieda) a veľmi nepriaznivé je aj mikrobiologické znečistenie (IV-V. trieda). 
Okrem obcí, v ktorých absentujú žiadúce čistiarenské kapacity, kvalitu ovplyvňuje aj 
poľnohospodárska činnosť a ďalšie antropogénne činnosti (lesohospodárska činnosť, komunikácie, 
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skládky a i.) Vplyv odpadových vôd z Bardejova kvalitu vody ešte viac zhoršuje, vyskytujú sa i 
ťažké kovy (ortuť, kadmium, olovo) a prítok Radomky prináša znečistenie fenolmi. Najmä 
z uvedeného dôvodu je využívanie vody Tople pre zásobovanie Giraltoviec neúnosné a vyžaduje sa 
iný zdroj. V  ďalšej trati až po ústie do Ondavy sa kvalita Tople v zásade nemení, aj keď niektoré 
ukazovatele sa najmä vplyvom čistejších prítokov zlepšia.     
Ondava na celom úseku v riešenom území VÚC je zaradená do kategórie vodárenských tokov, 
s odberom vody nad Svidníkom a v Sedliskách, pre úpravu na pitné účely pre mestá Svidník a 
Vranov n/T. V profile Kučín je odber pre úpravňu Chemka Strážske, s možnosťou dodávky pre 
SKV Michalovce.  
Kvalita vody Ondavy nad Svidníkom vykazuje  mikrobiologické znečistenie a voda je podmienečne 
vhodná na úpravu pre pitné účely. Akosť vody pod Svidníkom sa výrazne nižšia. Obsah 
organických látok indikuje znečistenú vodu a zlúčeniny dusíka, nerozpustné látky 
z bakteriologickým znečistením vodu silne znečistenú. Ľavostranný prítok Ladomírka, ktorý je 
vodárenským tokom, podstatnejšie neprispieva k vylepšeniu vody Ondavy. Nepriaznivú kvalitu 
vody v celom hodnotenom úseku zhoršujú ešte nedostatočne čistené vody zo Stropkova a okolitých 
obcí, takže do VN Domaša priteká voda s celým radom ukazovateľov na úrovni V. triedy kvality. 
Za súčasnej kvality pritekajúcej vody VD Domaša nemôže byť výhľadovým zdrojom pitnej vody. 
Priaznivú kvalitu vody v toku pod nádržou negatívne ovplyvňujú ľavostranné prítoky Oľka a 
Ondavka. V úseku od Vranova n/T. až po sútok s Topľou, nadmerne zhoršujú akosť vody 
odpadové vody z Bukózy Vranov a o niekoľko km nižšie ešte odpadové vody z Chemka Strážske, 
ktoré sa do Ondavy dostávajú cez Kyjovský potok.  Kyslíkové ukazovatele indikujú na tomto úseku 
silne znečistenú vodu (IV trieda) a podľa základného chemického zloženia a biologického stavu až 
veľmi silne znečistenú povrchovú vodu (V trieda). 
Laborec  má v hornom úseku, v dôsledku nedostatočne čistených odpadových vôd 
z Medzilaboriec, silne (chemické zloženie) až veľmi silne znečistenú vodu (mikro- biologické 
zloženie). Takú kvalitu si rieka zachováva až po Humenné. Podstatnejšie neovplyvní kvalitu 
Laborca ani prítok Cirochy. K výraznému zhoršeniu dochádza po zaústení odpadových vôd z ČOV 
Humenné. Podľa obsahu dusitanov a zinku má voda IV. triedu kvality a podľa bakteriologického 
znečistenia V. triedu kvality, t. j. veľmi silne znečistená povrchová voda a taká vteká na územie 
Košického kraja. Predpokladá sa výrazné zlepšenie kvality vôd po skončení výstavby novej ČOV 
pre mesto Humenné. 
Cirocha a Stružnica nad vodárenskou nádržou Starina majú priaznivú kvalitu vody s menším 
mikrobiologickým znečistením (III trieda). Rušivo pôsobí aj výskyt nepolárnych extrahovateľných 
látok (NEL) vo vode, pravdepodobne z lesohospodárskej činnosti a živelnej prevádzky motorových 
vozidiel na účelových cestách v pásmach hygienickej ochrany VN. Obsah NEL je evidentný aj vo 
vlastnej nádrži a ich zdrojom sú tiež splachy z verejnej komunikácie Starina - Ulič, ktorá vedie 
v tesnej blízkosti VN po jej ľavej strane. Preložka tejto komunikácie je významnou požiadavkou 
z hľadiska ochrany akosti vody v nádrži. Kvalita vody, s výnimkou NEL, má dobrú úroveň. 
Obdobne možno hodnotiť vodu Cirochy pod VN Starina v celom úseku až po Sninu (I. až III. 
trieda). Vypúšťané odpadové vody z ČOV Snina zvyšujú vo vode rieky obsah dusitanov, NEL a 
zinku na úroveň IV. triedy (silne znečistená voda) a mikrobiologické znečistenie až na úroveň 
veľmi silne znečistenej vody (V. trieda) a prakticky v takej kvalite vteká do Laborca.  
Záverom možno uviesť, že všetky hlavné toky, ale i celý rad ich prítokov majú značne znečistenú 
vodu a v niektorých prípadoch je plnohodnotné využívanie takto znečistených vôd ohrozené, či 
znemožnené. Príčinou znečistenia sú zdroje znečistenia, z ktorých sú na tabuľke č. 1 uvedené zdroje 
s BSK5 nad 5 ton za rok. Ako vidieť,  podstatnú časť zdrojov znečistenia predstavujú verejné 
kanalizácie, ktoré predovšetkým vyžadujú riešenie.  
 
Kvalita podzemných vôd  
Podstatná časť zdrojov podzemných vôd v riešenom území VÚC, podľa vyhlášky Ministerstva 
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 151/2004 z  20. marca 2004 o požiadavkách na pitnú vodu 
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a kontrolu kvality pitnej vody, je vyhovujúca bez potreby náročnejších úprav. Existujú však lokality 
zdrojov podzemnej vody s problematickou, príp. ohrozenou  kvalitou vody, v ktorých niektoré 
zdroje sú dokonca hygienickou službou navrhované na vyradenie z využívania. Ide o lokality: 

- riečne náplavy Cirochy od Sniny po ústie a Laborca od Humenného s pokračovaním 
v Košickom kraji, ktoré obsahujú najčastejšie vodu so zvýšeným obsahom železa a mangánu, 
ropných látok a agresívneho oxidu uhličitého. 
- riečne náplavy Ondavy od Domaše s pokračovaním za hranicou Prešovského kraja infiltrujú 

povrchové vody rieky Ondavy, čo vedie primárne k nárastu hodnôt NEL, amónnych iónov a 
sekundárne železa a mangánu. 

- riečne náplavy Popradu, s vodami typicky vyšším obsahom železa, mangánu, ropných látok a 
vyššou teplotou.  

- podzemné vody v riečnych náplavoch Tople vykazujú pomerne dobrú kvalitu. Napriek tomu sa 
zisťuje zvyšovanie hodnoty pH, chloridov, obsahu organických látok (CHSKMn) a koliformných 
baktérií.     

Niektoré uvedené zložky vo vodách v aluviálnych náplavách uvedených riek, hlavne v nížinných 
oblastiach, majú prirodzený pôvod (železo, mangán, zvýšený obsah oxidu uhličitého, amónnych 
látok, ale aj síranov a chloridov). Väčšina týchto zdrojov je však situovaná do údolných rovín, 
využívaných najmä poľnohospodárstvom. Je tu tiež priemysel, osídlenie, cesty, železničné trate a 
toky, v okolí ktorých sú vodné zdroje obvykle znečistené. Uvedené bodové i plošné zdroje 
ovplyvňujú v niektorých prípadoch (Bardejov, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa a i.) kvalitu 
podzemných vôd v pririečných zónach veľmi negatívne.  V oblasti Vysokých Tatier majú niektoré 
vody zvýšený obsah voľného oxidu uhličitého, ktorý sa prejavuje agresívne, takže sa musia 
upravovať na odkysľovacích hmotách. Sú tu však aj podzemné vody s nízkou mineralizáciou a 
nízkym obsahom oxidu uhličitého, ktoré by zo zdravotného hľadiska bolo potrebné stvrdzovať.  
Ochrana podzemných vôd sa zameria najmä na: 
1.  Zníženie plošného zaťaženia povodia organickými látkami (budovanie kanalizácií, ČOV, zber 

olejov, likvidácia netesných septikov).  
2.  Zlepšenie kvality vody v riekach  Poprad, Topľa, Ondava a Laborec, predovšetkým 

zabezpečením čistenia odpadových vôd vo veľkých sídlach (Svit, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Stropkov, Vranov n/T., Snina a Humenné).  

3.  Dodržiavanie vyhlášky Ministerstva životného  prostredia    Slovenskej republiky č.3982002 Z.z. 
z 10. júla 2002 o podrobnostiach určovania  ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o 
opatreniach na ochranu vôd. Ide spravidla o údolné nivy, s intenzívnou poľnohospodárskou 
výrobou, ktorej dôsledkom je najmä postupné zvyšovanie dusíkatých látok v podzemných 
vodách. Veľký podiel na znečisťovaní má i priemysel (zvyšovanie NEL, chlórované ľahké 
uhľovodíky a iné polutanty). 

4.  Stanovenie ekologických limitov, čím sa zabráni nadmernej exploatácii podzemných vodných 
zdrojov v pririečných zónach. Ekologické limity budú predstavovať kompromis medzi potrebou 
vodohospodárskych organizácii zabezpečujúcich dodávku pitnej vody na jednej strane a 
hydrologicko-hydrogeologického pohľadu na zabránenie preexploatácie podzemných vôd na 
strane druhej. 

5.  Doplnenie  existujúcich technológií úpravy podzemných vôd z aluviálnych náplavov o novú 
vhodnejšiu technológiu. 
Návrh opatrení na ochranu povrchových a pozemných vôd je zameraný na : 

-  ochranu výdatnosti vodných zdrojov s cieľom vylúčiť negatívne ľudské zásahy do 
prirodzeného obehu vody; 

-  ochranu na zabezpečenie vyhovujúcej akosti vôd - na obmedzenie, alebo vylúčenie 
vplyvu znečisťujúcich látok, ktoré by mohli znemožniť, alebo ohroziť využívanie 
pozemných a povrchových zdrojov; 

-  ochranu územia určeného na výstavbu vodohospodárskych diel; 
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- zabezpečenie územia v zmysle územného plánovania na realizáciu vodohospodárskych  
opatrení.  

Územná ochrana zdrojov vody, podľa stupňa ochrany, sa zabezpečuje na území VÚC Prešovského 
kraja nasledovne: 
1.  Všeobecná ochrana  vyplýva zo zákona o vodách č. 184/2002 Z.z. a premieta sa do povinnosti 
všetkých, ktorí s vodami nakladajú, vyžiadať si v prípadoch stanovených vo vodnom  zákone   
povolenia   vodohospodárskeho  orgánu.  Pretože   cca  3 978 km2, čo je 44,2 % územia celého 
Prešovského kraja, je chránené širšou regionálnou (CHVO), alebo špeciálnou sprísnenou ochranou 
(PHO), pre všeobecnú ochranu  zostáva 5 015 km2, čo je 55,8 % územia kraja.  
2.  Širšia regionálna ochrana povrchových a podzemných vôd vyplýva z §§26 až 38 zákona o 
vodách a realizuje sa vyhlásením chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO), (príp. 
chránených krajinných oblastí (CHKO), národných parkov (NP) a vyhlásením maloplošných 
chránených území (MCHÚ) v zmysle zákona.  č.543/2002 Z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a 
krajiny. 
Chránené vodohospodárske oblasti (CHVO) sú územia v ktorých sa vytvárajú prirodzené 
akumulácie povrchových a podzemných vôd a kde sa môžu vyskytnúť také účinky, ktoré môžu 
alebo už nepriaznivo ovplyvňujú kvalitatívny alebo kvantitatívny režim vôd a ktoré treba 
v maximálnej miere vylúčiť.  Z desiatich CHVO, s celkovou plochou 6 942 km 2,  vyhlásených 
v SR, zasahuje do riešeného územia VÚC Prešovského kraja len jedna CHVO, CHVO - Vihorlat, 
ktorej  základné charakteristiky sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 
 
    Tab. č. : 11.1 Chránené vodohospodárske oblasti                                                                         

Názov CHVO 
Celková z celkovej plochy km2 Využ.pre pitné účely l.s-1 

plocha 
km2 

lesná poľnoh iná podz. povr. spolu 

Vihorlat 225,0 180,0 42,0 3,0 425,0 80,0 505,0 
                                                                                                                                                                         Zdroj UPN VUC PSK 

CHVO Vihorlat zaberá v Prešovskom kraji 95 km2 a Košickom kraji 130 km2, čo je  takmer celý 
orografický celok Vihorlat a je totožná tiež  s hydrogeologickým rajónom neovulkanitov 
Vihorlatských vrchov v ktorom je zdokumentované až 1117 l.s-1, z toho využiteľné v kategórii   C2  
300 l.s-1 a v kategórii  C1 125 l.s-1. Zalesnenosť územia je 80%. Problematická je tu lesnícka výroba 
a rekreačná činnosť. Plánovanie, výstavbu, poľnohospodársku a inú hospodársku činnosť, možno 
vykonávať na území CHVO len v súlade s poslaním a potrebami tejto oblasti a to podľa Smerného 
vodohospodárskeho plánu, schválených územných plánov a v intenciách predpísaných pre CHVO. 
3. Sprísnená špeciálna ochrana sa vyhlasuje na ochranu konkrétnych využívaných zdrojov 
povrchových a podzemných vôd formou ochranných pásiem (OP). Do súboru území sprísnene 
chránených patrí aj inštitút vodárenských tokov. 
Ochranné pásma sa stanovujú v  vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č.398/2002 Z.z. z 10. júla 2002 o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských 
zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd. Prehľad o ich rozsahu a výdatnosti zdrojov  sú na 
nasledovnej tabuľke. 

 
11.1.3. Pôda 
 
Erózia poľnohospodárskych pôd 
Podľa údajov Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti je v Prešovskom kraji 68,2 % 
poľnohospodárskych pôd ohrozených vodnou eróziou. Rozsah potreby protieróznej ochrany orných 
pôd vyplýva z intenzity potenciálnej vodnej erózie. Podľa náchylnosti na vodnú eróziu sú 
poľnohospodárske pôdy v súčasnosti kategorizované v troch stupňoch:  

I.  - slabo až stredne erodovateľné pôdy 
 Ide prevažne o pôdy na miernzch svahoch a na rovinách s lokálnymi sklonmi. 
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II.  - silne erodovateľné pôdy 
Sú to stredne svahovité pôdy, prevažne hnedozeme, luvizeme a kambizeme na 
sprašových hlinách, eolických a soliflukčných hlinách, zaílené štrkopiesky, flyšové 
sedimenty, zvetraliny krištalinika a vulkanické horniny. 

III.  - veľmi silne erodovateľné pôdy 
Pôdy na výrayných až príklrych svahoch, ktoré by sa mali využívať len ako trvalé trávne porasty 
Kontaminácia poľnohospodárskych pôd 
Stav kontaminácie poľnohospodárskych pôd Slovenska je sledovaný monitoringom pôd 
realizovaným Výskumným ústavom pôdnej úrodnosti Bratislava. Celkovo bolo v rámci 
Prešovského kraja odobratých 53 vzoriel, z ktorých len minimálny počet prekračuje hygienický 
limit. Okrem sledovania rizikových prvkov v pôdach sa venuje pozornosť aj sledovaniu obsahov 
benzo/a/pyrénu a celkového obsahu polyaromatických uhľovodíkov. Z celkového počtu 12 pôdnych 
vzoriek odobratých v rámci Prešovského kraja nebol zistený ani v jednej obsah nad povolený 
hygienický limit.   
 
11.2.Odpadové hospodárstvo (zneškodňovanie odpadov) 
 
Novou legislatívou odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) sa prehĺbil význam Programu odpadového hospodárstva Slovenskej 
republiky (POH SR) ako základného koncepčného dokumentu. Vzhľadom na závažné zmeny, boli 
prijatím predmetného zákona zavedené do právneho poriadku Slovenskej republiky, predstavuje 
POH SR do roku 2005 nový, a nie aktualizovaný POH SR, rešpektujúci legislatívne zmeny, či už 
z hľadiska formálneho spracovania alebo obsahom. POH SR do roku 2005 schválila vláda SR 
uznesením č. 180 z 27. februára 2002. Následne po vydaní POH SR boli spracované POH krajov. 
POH Prešovského kraja vychádza z princípov a cieľov POH Slovenskej republiky a transformuje 
ich na konkrétne podmienky kraja. Podkladom pre jeho spracovanie boli údaje poskytnuté 
okresnými úradmi, ako aj koncepčné návrhy na riešenie odpadového hospodárstva v jednotlivých 
okresoch. Pri zmenách a doplnkoch ÚPN VUC kraja sa vychádza z princípov a cieľov stanovených 
v POH SR a POH Prešovského kraja do roku 2005.  
Podľa § 5 ods. 4 nového zákona o odpadoch záväzná časť POH kraja obsahuje cieľové smerovanie 
nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov v určenom čase a opatrenia na znižovanie 
množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky odpadov. Podľa § 5 ods. 5 
nového zákona o odpadoch smerná časť POH kraja obsahuje zámery na vybudovanie  nových 
zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie 
s odpadmi. 
Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je ich separovaný zber v požadovanom 
kvalitatívnom a kvantitatívnom rozsahu. Množstvo separovane vyzbieraných odpadov bude 
efektívne zvýšené najmä na úrovniach: 
-  komunálnej 
-  výrobnej        
Na komunálnej úrovni budú zavádzané systémy separovaného zberu tak, aby sa dosiahol cieľ 
zapojenia 65 % obyvateľov a množstvo vyseparovaného odpadu cca 35 kg/obyvateľa za rok. 
Systém separovaného zberu si zvolí obec podľa špecifických potrieb a podmienok územia. 
Zintenzívnenie separovaného zberu sa predpokladá  vo všetkých  okresoch kraja, najmä však v 
okresoch Bardejov, Vranov nad Topľou, Prešov, Levoča, Medzilaborce, Sabinov a Snina. 
Dobudovanie technickej infraštruktúry vyžaduje: 
- vybudovať nové strediská na zber odpadov 
- dotrieďovacie zariadenia 
- špeciálne triediace linky 
- kompostovacie zariadenia 
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Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
Počet a umiestnenie potrebných zariadení na zhodnocovanie odpadov sa bude riadiť princípom 
blízkosti a sebestačnosti. (Tab.č. 11.2 v príloheč.1) 
Zníženie zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach odpadov vyvoláva 
potrebu alternatívnych metód zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov po ich 
separovanom zbere.(Tab. č.:11. 3 v prílohe č.1)  
Pretože podľa princípu hierarchie nakladania s odpadmi má materiálové zhodnocovanie odpadov 
prednosť pred energetickým, bude nutné zabezpečiť: 
- vybudovanie účinného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov najmä na 
komunálnej úrovni v mestách a vo väčších obciach,  
- vybudovanie systému zvozu, 
- vybudovanie kompostární na základe aeróbneho a anaeróbneho procesu na požadovanej 
technickej úrovni. 
Pre zabezpečenie zhodnocovania odpadu z viacvrstvových kombinovaných materiálov je daný 
zámer investora – firmy KURUC Company, Nové Zámky, Považská 40 s vybudovaním zariadenia 
na spracovanie daných odpadov pod názvom – „Technologická linka na spracovanie odpadov 
z viacvrstvových kombinovaných materiálov“. Vzhľadom na uvažovanú kapacitu tohto zariadenia 
cca 1200-1500 t/rok bude možné predmetné odpady zhodnocovať aj z  iných krajov SR 
(nadregionálny charakter zariadenia). Umiestnenie tohto zariadenia bude v k.ú. Prešov – Nižná 
Šebastová. Výsledkom spracovania daného druhu odpadu sú stavebno-montážne dosky „Tetra K2“ 
pre použitie v stavebníctve ako konštrukčné prvky resp. zvukovo a tepelno-izolačné prvky. 
 
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov 
 
Tab. č. : 11.4 Skládky odpadov a prekládkové stanice 
Názov zariadenia 
Názov investora 

Kapacita 
[ m3 ] 

Katastrálne územie  
a lokalita 

Druhy odpadov  
s ktorými  
sa bude nakladať 

Skládka odpadov  Bardejov - I. etapa BAPOS m.p. 
Bardejov 

240 195 Komárov, Lukavica odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Hertník - II. etapa Ekočergov a.s. 
Bartošovce 

106 835 Bartošovce odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Myslina-Lúčky 
III. a IV. Kazeta Ekoservis s.r.o. Humenné 

150 000 Humenné, Myslina odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Papín - II. Kazeta Obec Papín 25 000 Papín odpady kategórie "O" 
Skládka odpadov Hluchá dolina -  
Vyšná Sitnica Ekoservis s.r.o. Humenné 

22 000 Vyšná Sitnica odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Úsvit 
II. etapa, časť A LOBBE Žakovce s.r.o. 

100 000 Žakovce odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Ľubica 
Obec Ľubica 

145 000 Ľubica odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Spišská Belá 
Mesto Spišská Belá 

120 000 Spišská Belá odpady kategórie "O" 

Skládka KO   Monastýr - II. Kazeta mesto 
Medzilaborce 

9 730 Krásny Brod odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Poprad TESPO spol. s r.o. Poprad 65 000 Poprad - Stráže odpady kategórie "O" 
Prekládková stanica mesta Vysoké Tatry 
Mesto Vysoké Tatry 

1 600 Smokovce komunálne odpady  

Skládka odpadov pre nie nebezpečný odpad 
Jozef Guman-podnik služieb Hubošovce – Jur 

47 000 Svinia odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov na inertný odpad – Sabinov 
VPS, s.r.o. Sabinov 

10 000 
Sabinov - Na 
Begálke 

inertný odpad 

Skládka odpadov RSO Ražňany – II. etapa 
Spoločnosť Šariš, a.s. Sabinov 

70 000 Ražňany odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov TKO Torysa - II. etapa VPS, s.r.o. 
Torysa 

49 522 Torysa  odpady kategórie "O" 
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Skládka odpadov Stakčín Obec Stakčín 15 000 Stakčín, Mučilište Komunálny odpad 
Skládka odpadov Ulič Obec Ulič 10 000 Ulič Komunálny odpad 
Skládka odpadov Belá nad Cirochou - II. etapa 
Obec Belá nad Cirochou 

20 000 Belá nad Cirochou 
Komunálny odpad 

Skládka odpadov Skalka-Vabec, II. Kazeta 
Ekos s.r.o., Stará Ľubovňa 

37 000 Stará Ľubovňa odpady kategórie "O" 

Skládka odpadov Svidník Mesto Svidník 155 000 Šemetkovce odpady kategórie "O" 
Skládka odpadov  Petrovce Ozón Hanušovce, a.s.  379 500 Petrovce odpady kategórie "O" 
Skládka odpadov Holčíkovce obec Holčíkovce 43 500 Holčíkovce odpady kategórie "O" 
                                  Zdroj: POH Prešovský kraj 
 
Spaľovne odpadov 
Zo súčasných 6 zariadení na spaľovanie odpadov (NsP Bardejov ukončila prevádzku k 28.2.2002) 
s kapacitou cca 4 464 t/rok 5 vyhovuje emisným limitom vyžadovaných Smernicou 2000/76/EC o 
spaľovaní odpadu. 
Stratégia implementácie smernice EÚ (2000/76/EC) je riešená samostatným projektom(Investičná 
stratégia odpadového hospodárstva SR), ktorý vypracovalo MŽP SR v spolupráci s SAŽP COHEM 
Bratislava v auguste 2003, a kde sa stanovila koncepcia spaľovania odpadov zo zdravotnej 
starostlivosti a nebezpečných odpadov. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené ďalšie zámery pre 
vybudovanie nových spaľovni odpadov v rámci Prešovského kraja s tým, že v prípade spaľovne 
odpadu v Starej Ľubovni  sa uvažuje aj s možným energetickým využitím tepelnej energie. 
 
Tab. č. : 11.5 Spaľovne I 
Názov zariadenia 
Názov investora 

Kapacita 
t/rok 

Katastrálne územie  
a lokalita 

Druhy odpadov s ktorými  
sa bude nakladať 

Spaľovňa odpadov zo zdravotnej a veterinárnej 
Starostlivosti NsP Poprad 210 Poprad 

odpady skupiny "18" -  
odpady zo zdravotnej   
a veterinárnej starostlivosti 

Spaľovňa odpadov zo zdravotnej a veterinárnej 
Starostlivosti NsP Snina, mesto Snina 100 Snina 

odpady skupiny "18" -  
odpady zo zdravotnej   
a veterinárnej starostlivosti 

Spaľovňa odpadov Stará Ľubovňa 
Ekos spol. s r.o. Stará Ľubovňa 

24 000 Stará Ľubovňa 
drevný odpad, textil, guma, 
separované zložky KO 

                                                                                                                                           Zdroj: POH Prešovský kraj 
 
Vzhľadom na vytýčenú stratégiu riadenia odpadového hospodárstva do roku 2005 a definovaní 
cieľov POH SR do r. 2005 s vymedzením kvalitatívnych a kvantitatívnych cieľov bol okrem iných 
prijatý cieľ zneškodňovať odpady s obsahom PCB/PCT v SR v roku 2005.   
 
Tab. č. : 11.6 Spaľovne II 
Názov zariadenia 
Názov investora 

Kapacita 
t/rok 

Katastrálne územie  
a lokalita 

Druhy odpadov, s ktorými  
sa bude nakladať 

Zneškodňovanie odpadov s obsahom PCB 
spaľovaním Fecupral s.r.o., Veľký Šariš 

 Prešov 
13 01 01, 13 03 01, 16 01 09, 
16 02 09, 16 02 10, 17 09 02 

 
 

11.3. Ochrana prírody a krajiny 
 

Územie Prešovského kraja sa vyznačuje pomerne veľkou variabilitou prírodných podmienok, ktoré 
súvisia s geologickou stavbou územia kraja a rozložením jednotlivých geologických útvarov 
(jadrové pohoria s kryštalinikom a obalovými jednotkami - Branisko, Čierna hora, Tatry, Nízke 
Tatry, Humenské vrchy, Spišsko-gemerský kras, vulkanické komplexy Stráží, Slanských vrchov a 
Vihorlatu, bradlové pásmo oddeľujúce vnútrokarpatský paleogén od vonkajšieho flyšu, neogénne 
sedimenty Košickej kotliny a Východoslovenskej roviny), členitosťou reliéfu (pričom na území 
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kraja sa nachádza bod s najvyššou nadmorskou výškou na Slovensku - Gerlachovský štít v 
najmenších veľhorách sveta, vo Vysokých Tatrách), zastúpením lesných komplexov s výskytom 
pôvodných alebo hodnotných lesných spoločenstiev, širokým spektrom klimatických podmienok 
(od nížinnej až po vysokohorskú klímu), rôznorodými pôdnymi pomermi, v dôsledku urbanizácie aj 
značne rozdielnou štruktúrou využívania krajiny. Konečným efektom je  v jednotlivých častiach 
kraja výskyt prírodných fenoménov, zachovalých a funkčných  ekosystémov i celých  území, ktoré 
boli v priebehu času postupne štátom vyhlasované za chránené v rôznom stupni ochrany.   
Ochranu prírody a krajiny upravuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov. V zmysle tohto  zákona  sa ochranou prírody a krajiny   rozumie 
obmedzovanie zásahov, ktoré môžu ohroziť, poškodiť alebo zničiť podmienky a formy života, 
prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znížiť jej ekologickú stabilitu, ako i odstraňovanie takýchto 
zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.  
Ochranu prírody a krajiny rozdeľujeme na ochranu všeobecnú a osobitnú, v rámci osobitnej na 
ochranu územnú, druhovú a ochranu drevín. Všeobecná ochrana prírody a krajiny ustanovuje 
povinnosť každého chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodením a zničením a starať sa 
o jej zložky. Osobitná ochrana prírody sa realizuje územnou ochranou  v rámci 5.stupňv ochrany, 
druhovou ochranou rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín a ochranou drevín.  
Vstupom do Európskej únie Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody, čím dochádza k 
zmene oproti doterajšej koncepcii ochrany prírody, kde sa zdôrazňovala najmä ochrana území 
a zameriava sa na účinnú ochranu biotopov a biotopov druhov, pre ktoré sa vyhlasujú chránené 
územia.      
Rovnako i Koncepcia ochrany prírody  a krajiny, schválená  vládou SR uznesením č.471/2006  
reaguje na záväzky Slovenskej republiky  vyplývajúce zo vstupu Slovenska do Európskej únie.  
Jedným zo strategických cieľov ochrany  prírody je i cieľ – prehodnotiť súčasnú sústavu 
chránených území a vytvoriť reprezentatívnu národnú sústavu  chránených území zabezpečujúcu 
ochranu biotopov národného významu a biotopov druhov národného významu, významných 
krajinných prvkov a území medzinárodného významu.  pri rešpektovaní ďalšieho nevýšenia plochy 
národnej sústavy chránených území.  
 
11.3.1.    Územná ochrana 
11.3.1.1. Národná sústava chránených území 
  
V Prešovskom kraji bolo vyhlásených, resp. sem plošne zasahuje 5 národných parkov a 2 chránené 
krajinné oblasti. 
Celková výmera národných parkov v kraji je 74 997 ha, čo predstavuje 8,3 % z výmery kraja. 
Ďalších 5,9 % tvoria ich ochranné pásma. Chránené krajinné oblasti zaberajú v kraji 31 594 ha, čo 
znamená 3,5 % z celkovej plochy kraja. 
 
Tab.č. 11.7 Chránené územia v kategóriách národný park a chránená krajinná oblasť vyhlásené v zmysle 

zákona  č. 543/2002 Z.z. v  Prešovskom kraji podľa okresov 
Názov chráneného 

územia 
Rok 

vyhlásenia 
/zmeny 

Výmera v ha Výmera 
v okresoch    v ha 

Zonácia 
celková Z toho v kraji 

NP Nízke Tatry 1978/ 1997 72843 5736 Poprad 5 736 Rozpracovaná 
Ochranné pásmo NP 
Nízke Tatry  

110162 1584 Poprad 1 584 

NP PIENAP 1967/ 1996 3749 3749 Kežmarok 438 Schválená 
r.2004 Stará Ľubovňa 3 312 

Ochranné pásmo NP 
PIENAP  

22444 22444 Kežmarok 22 444 
Stará Ľubovňa 6 181 

NP Poloniny 1997 29 805 29 805 Snina 29 805 Pripravovaná 
Ochranné pásmo NP 
Poloniny  

10 975 10 975 Snina 10 975 

NP Slovenský raj 1964, 1988 19 763 5 004 Poprad 5 004 Rozpracovaná 
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Ochranné pásmo NP 
Slovenský raj  

13 011 3 883 Poprad 3 383 

TANAP 1948, 1987, 
2003 

73 800 30 703 Poprad 48 818 Pred  schválením 
Ochranné pásmo 
TANAP 

30 703 14 352 Poprad 9 197 
Kežmarok 5 155 

CHKO Vihorlat 1973,1999 17 485 6 577 Snina 2 557 - 
Humenné 4 020 

CHKO Východné  
Karpaty 
 
 
 
 
 
Výmera spolu   

1977,1997, 
2001 

25 307 25 307 Snina 1 645 Pripravovaná 
Humenné 1 922 

Medzilaborce 13 673 
Stropkov 482 
Svidník 7 584 

 
                                                                                        

NP Nízke Tatry 1978/ 1997 72843 5736  178 232 Rozpracovaná 
Zdroj: ŠOP SR 
Poznámka: NP – národný park, CHKO – chránená krajinná oblasť 

 
Z národných parkov a chránených krajinných oblastí nachádzajúcich sa na území  Prešovského 
kraja  len národný park PIENINY má schválenú zonáciu územia (zóny A, B, C a D). Vyhlásením 
zón prišlo k zrušeniu kategórie maloplošných území nachádzajúcich sa na území PIENAP.  Výmera 
schválenej A zóny, s najprísnejšou ochranou,  je 277 ha, čo predstavuje  7,4 % z výmery národného 
parku. 
Dlho pripravovaná a intenzívne očakávaná zonácia TANAPu je t.č. v štádiu pred dokončením. 
Vyhlásením zón na území TANAP príde k diferenciácii územia národného parku  (A – bezzásahová 
zóna,   C a D  - zóny rozvoja , najmä pre rekreáciu, šport a cestovný ruch a rozvoj  intravilánov obcí 
vrátane Mesta Vysoké Tatry). 
V Prešovskom kraji je k 1.7.2008 vyhlásených 177 maloplošných chránených území národnej siete 
: 55 národných prírodných rezervácií, 81 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné pamiatky, 30 
prírodných pamiatok a 7 chránených areálov a 1 súkromná prírodná rezervácia. Ako prírodné 
pamiatky sú chránené priamo zo zákona č. 543/2002 Z.z. tiež všetky jaskyne a prírodné vodopády.  
 
Tab. č. : 11.8       Prehľad CHÚ v kategóriách NPP, PP, NPR, PR, CHA v Prešovskom kraji podľa  okresov 
Kategória 
CHÚ 
Okres 

Skratka 
okresu 

NPP PP NPR PR CHA Súkromná 
PR 

Spolu 

Bardejov BJ - - 3+1* 5 - - 9 
Humenné HE - 4 6 4 - - 14 
Kežmarok KK - 1 0+1* 6+2* - - 10 
Levoča LE - 6 3 2 - - 11 
Medzilaborce ML - - 1 5 - - 6 
Poprad PP 3 3 24+1* 23+2* - - 56 
Prešov PO - 2 5+1* 10 1 - 19 
Sabinov SB - 1 1+1* 2 - 1 6 
Snina SV - 1 7 14 - - 22 
Stará Ľubovňa SL - 7 0+1* 1 1 - 10 
Stropkov SP - - - - 1 - 1 
Svidnik SK - - 1 3 1 - 5 
Vranov n/T VT - 5 1+1* 4 3 - 14 
Prešovský kraj  3 30 55 81 7 1 177 

Zdroj: KÚŽP v Prešove 
* počet chránených území, ktoré zasahujú i do iných okresov 
V členení podľa jednotlivých stupňov ochrany zaberajú chránené územia národnej siete 
v Prešovskom kraji  takmer  25 % z celkovej plochy kraja. Najvyšší podiel dosahujú tieto územia 
v okrese Poprad, naopak najnižší v okrese Sabinov. 
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V roku 2008, v súlade s prijatými opatreniami vyplývajúcimi zo schválenej Koncepcie ochrany 
prírody a krajiny,  odborná organizácia ochrany prírody prehodnotila  národnú  sústavu chránených 
území s cieľom špecifikovať chránené územia, pre ktoré je potrebné upraviť stupne ochrany, 
výmeru územia  resp. navrhnúť zrušenie chráneného územia.  
(Tabuľka č. 11.9. s menným  zoznamom maloplošných chránených území národnej siete  je uvedená v prílohe č.1 ) 
  
 
11.3.1.2 Súvislá európska sústava chránených území  NATURA 2000 
 
V súvislosti so vstupom Slovenska do Európskej únie v roku 2004 a s aproximáciou národnej 
legislatívy k legislatíve Európskej únie došlo k implementácii Smernice Rady Európskych 
spoločenstiev č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (Smernica o vtákoch), Smernice 
Rady Európskych spoločenstiev č. 92/43/EHS o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a 
voľne rastúcich rastlín (Smernica o biotopoch) do zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny v z.n.p.  
Tieto dve právne normy Európskej únie  sú základom pre vytvorenie sústavy NATURA 2000, 
sústavy chránených území členských krajín EÚ, ktorej hlavným cieľom je zachovanie prírodného 
dedičstva, ktoré je významné nielen pre príslušný členský štát, ale najmä pre EÚ ako celok. Táto 
sústava chránených území má zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najviac ohrozených druhov 
voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodných biotopov európskeho významu 
vyskytujúcich sa na území štátov Európskej únie a prostredníctvom ochrany týchto druhov a 
biotopov zabezpečiť zachovanie biologickej rôznorodosti v celej Európskej únii. Sústavu NATURA 
2000 tvoria dva typy území: 

• osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) vyhlasované na základe smernice 
o vtákoch    -    v národnej legislatíve: chránené vtáčie územia (CHVÚ); 

• osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) vyhlasované na základe 
smernice o biotopoch  - v národnej legislatíve: územia európskeho významu (ÚEV) – 
označené ako UEV resp.SKUEV  pred vyhlásením,  po vyhlásení je územie zaradené v 
príslušnej národnej kategórii chránených území. 

Pri zámere realizácie akejkoľvek činnosti v územiach sústavy NATURA 2000, v navrhovaných 
ÚEV a CHVÚ, je nevyhnutné posúdiť, či navrhovaná činnosť môže spôsobiť negatívny vplyv na 
predmet ochrany týchto území t.j. či realizáciou činnosti  príde k zhoršeniu priaznivého stavu 
biotopov a biotopov druhov.  Za účelom  tohto zistenia, je spravidla potrebné   vykonať posúdenie 
vplyvu navrhovanej činnosti v zmysle  zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné 
prostredie. 
 
11.3.1.2.1. Územia európskeho významu 
 
Navrhované územia európskeho významu boli schválené výnosom MŽP SR č. 3/2004-5.1 zo 
14.7.2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (účinnosť od 1.8.2004) 
Národný zoznam území európskeho významu obsahoval 382 lokalít. Na podnet Európskej komisie 
bolo jedno ÚEV vypustené zo zoznamu, čím sa znížil počet ÚEV na 381. Podľa zákona č.543/2002 
Z. z. sa navrhované územia európskeho významu uvedené v vyššie citovanom národnom zozname 
považujú za chránené územia  so stupňom ochrany uvedenom v národnom zozname.  
(Poznámka: K 1.8.2008 zaniká predbežná ochrana ÚEV, vypývajúca zo stupňa ochrany podľa 
národného zoznamu). 
V Prešovskom kraji sa z 381 ÚEV nachádza, prípadne do kraja zasahuje 63 území európskeho 
významu so stupňom ochrany 2. až 5. Ich celková rozloha v kraji je  približne 130 tisíc ha.   
(Tab. č. : 11.11   v prílohe č.1) 
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Tab. č. : 11.10 Územia európskeho významu  - NATURA 2000 – v Prešovskom kraji podľa okresov  
Okres Počet území NATURA 2000 
Bardejov 2 
Humenné 14* 
Kežmarok 7* 
Levoča 7 
Medzilaborce 9 
Poprad 13* 
Prešov 9 
Sabinov 2 
Snina 8* 
Stará Ľubovňa 4 
Stropkov 2 
Svidnik 1 
Vranov n/T 2 
                                                                                                                                                                 Zdroj: Výnos MŽP Sr č.3/2004 

* niektoré územia NATURA 2000 zasahujú do viacerých okresov 
 
V Úradnom vestníku ES bolo dňa 15. januára 2008 zverejnené rozhodnutie Komisie 2008/26/ES z 
13. novembra 2007, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma zoznam lokalít európskeho 
významu v Panónskej biogeografickej oblasti a dňa 19. marca 2008 rozhodnutie Komisie 
2008/218/ES z 25. januára 2008, ktorým sa podľa smernice Rady 92/43/EHS prijíma prvý 
aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v alpskom biogeografickom regióne. V 
uvedených rozhodnutiach je zaradených aj 63 ÚEV nachádzajúcich sa alebo zasahujúcich do 
územia Prešovského kraja. (Tab. č. : 11.11   Zoznam  území európskeho významu v Prešovskom kraji (územia sú  zoradené 
podľa  Výnosu MŽP SR č. 3/2004-5.1.) 

ÚEV by mali byť vyhlásené za chránené územia alebo zónu chráneného územia. Táto povinnosť sa 
však nevzťahuje na 16 ÚEV v Prešovskom kraji, ktoré sa 100 % prekrývajú s už vyhlásenými 
chránenými územiami (viď vyššie uvedenú tabuľku).  25 ÚEV v Prešovskom kraji, ktoré  sa 
prekrýva s národnou sústavou chránených území len čiastočne, bude vyhlásených za chránené 
územie v kategórii toho chráneného územia, s ktorým sa prekrývajú, resp. budú schválená zónácia 
územia. 22 ÚEV, ktoré sa nachádzajú mimo národnej siete chránených území, bude vyhlásených  za 
chránené územie v jednej z kategórii chránených území (viď vyššie uvedenú tabuľku).  
V roku 2006 bola dokončená príprava návrhov ÚEV  druhej etapy (tzv etapa B),  ako doplnku 
k Národnému zoznamu navrhovaných území európskeho významu. V Prešovskom kraji bolo  
spracovaných 39  návrhov území, pre ich ďalšie zaradenie do Národného zoznamu  navrhovaných  
území európskeho významu. Na  tieto územia sa t.č. ešte nevzťahuje  predbežná ochrana  
prináležiaca navrhovaným ÚEV  alebo  schváleným ÚEV podľa zákona o ochrane prírody a 
krajiny. (Tab. č. : 11.12  v prílohe č.1) 

 
11.3.1.2.2. Chránené vtáčie územia 
 
Národný zoznam chránených vtáčích území bol schválený uznesením vlády SR  č.630/2003 zo dňa 
9.7.2003 a spolu s národným zoznamom území európskeho významu  bol 27.4.2004 zaslaný 
Európskej Komisii do Bruselu. Podľa zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p. 
sa pri posudzovaní vplyvov akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa zákona č.24/2006Z. z., 
pri povoľovaní tejto činnosti ako aj pri inej činnosti podľa tohto zákona sa i navrhované chránené 
vtáčie územie, zaradené do schváleného zoznamu vtáčích území, považuje za chránené územie.   
Národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území bol vyhlásený na základe implementácie 
Smernice o vtákoch. Na území Prešovského kraja bolo v zmysle uznesenia vlády SR navrhnutých 7 
chránených vtáčích území.   
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Tab. č. : 11.13   Navrhované chránené vtáčie územia v Prešovskom kraji podľa Národného zoznamu  chránených 

vtáčích území  schváleného vládou SR v roku 2003  a schválené chránené vtáčie územie*  
Por. číslo 
CHVÚ 

Názov CHVÚ Výskyt v kraji/resp. v okrese/resp.v k.ú./               Výmera CHVÚ 
 Celková                      V kraji 

CHVU002 Bukovské vrchy * Celé územie CHVÚ v PO kraji, 
 okres Snina 

40 932,42 ha 40 932,42 ha 

CHVU011 Laborecká 
vrchovina 

Celé územie CHVÚ v PO kraji,   
okresy Snina, Humenné, Medzilaborce, 
Stropkov, Svidník 

102 813,91 ha 102 813,91 ha 

CHVU018 Nízke Tatry Časť územia v PO kraji,  
 okres Poprad (k.ú. L.Teplička, Vikartovce, 
Vernár) 

98 168,52 ha cca 7 500 ha 

CHVU025 Slanské vrchy Časť územia v PO kraji, 
okres Prešov, Vranov nad Topľou 

60 247, 42 ha cca 28 000 ha 

CHVU030 Tatry Časť územia v PO kraji,  
okres Poprad 

cca 54 460 ha cca 25 000 ha 

CHVU035 Vihorlat Časť územia v PO kraji,  
okres Humenné, Snina 

47 999,93 ha cca  16 000 ha 

 
CHVU036 

Volovské vrchy Časť územia v PO kraji,  
okres Prešov ( k.ú.Hrabkov,Klenov, 
Miklušovce, Sedlice )  

121 42,65 ha Cca 1 700 ha 

Zdroj: ŠOP SR 
* - vyhlásené chránené vtáčie územie 
Poznámka: Uvádzaná výmera  navrhovaných CHVÚ, ktoré neboli vyhlásené vyhláškou MŽP SR alebo  návrh vyhlášky nebol 
prerokovaný, je len orientačná.. 

 
Z  Národného zoznamu chránených vtáčích území bolo v roku 2008 v Prešovskom kraji  vyhláškou 
MŽP SR č. 25/2008 Z.z.  vyhlásené Chránené vtáčie územia  Bukovské vrchy.  Z ostatných  
navrhovaných chránených vtáčích území bolo 5 návrhov vyhlášok do 1.7.2008  medzirezortne  
prerokovaných a jedno chránené vtáčie územie – Tatry nebolo medzirezortne prerokované.   
Zaradenie území (CHVÚ + ÚEV) do sústavy NATURA 2000 neznamená, že v týchto územiach 
nemožno povoliť alebo realizovať žiadne činnosti. Podľa článku 6 Smernice o biotopoch však 
každý plán alebo projekt musí byť primerane posúdený z hľadiska toho, či má alebo nemá 
významný vplyv na územia NATURA 2000. Hodnotenie je potrebné vykonať s ohľadom na 
predmet ochrany dotknutého územia NATURA 2000 resp. jeho dotknutej časti. V súlade so 
Smernicou o biotopoch je v CHVÚ a ÚEV schválených Komisiou možné povoliť len plány alebo 
projekty, ktoré na základe hodnotenia nebudú mať významný negatívny vplyv na predmet ochrany. 
V súlade so Smernicou o biotopoch je však možné povoliť aj plány alebo projekty, u ktorých sa na 
základe hodnotenia predpokladá významný vplyv, avšak len za v Smernici o biotopoch 
vymenovaných podmienok. Hlavnou podmienkou je tzv. vyšší verejný záujem, t. j. ak verejný 
záujem plánu alebo projektu je vyšší ako verejný záujem ochrany územia NATURA 2000. 
Povolenie takéhoto projektu je podmienené realizáciou tzv. kompenzačných opatrení, ktorými sa 
zodpovedajúcim spôsobom „nahradí“ strata územia NATURA 2000. 
 
11.3.1.3. Územia chránené podľa medzinárodných dohovorov 
 
V rámci medzinárodných dohovorov platí na území Slovenska niekoľko dôležitých zmlúv 
a dohovorov, ktoré majú za cieľ výraznejšie zachovanie svetového dedičstva na Zemi. Podľa nich 
sú vyčlenené chránené územia a lokality, ktoré nie sú   kategóriou chráneného územia podľa zákona 
č.543/2002 Z.z, ale tvoria významnú základňu pre rozvoj vedy a prezentácie ochrany prírody 
v zahraničí. Tieto územia však  môžu súčasne patriť aj do národnej sústavy chránených území, 
alebo do navrhovanej európskej súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. 
1) Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. 

a) Lokality zapísané  svetového  prírodného dedičstva  na území Prešovského kraja:  
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- Karpatské bukové pralesy (vyhlásené v roku 2007, bilaterálne územie pozostávajúce z 10 
lokalít o výmere 77 972ha z toho jadrová zóna 29 2789 ha, na území SR v rámci Prešovského 
kraja sú jeho súčasťou 4 lokality o výmere 19 584 ha, z toho jadrová zóna 5 766 ha – 
Havešová, Rožok, Stužica-Bukovské vrchy a Vihorlat) ) 

b) Lokality navrhované do svetového prírodného dedičstva na území Prešovského kraja  
- Doliny mezozoika Západných Karpát (12 dolín z územia SR, dve – Prielom 
Dunajca/PIENAP/ a dolina Sokol /NP Slovenský raj/ situované na území Prešovského kraja )    
- Prírodné rezervácie Tatier 
- Mykoflóra Bukovských vrchov  

2)  Medzinárodná dohoda UNESCO o ochrane významných prírodných krás v rámci programu 
„Človek  a biosféra“ (MaB):  

a) Biosférická rezervácia Tatry (vyhlásená v roku 1993 spoločne s Poľskou časťou Tatranského 
národného parku, výmera  spolu: 113221 ha, z toho jadrová zóna  - 49633 ha ) 

b) Medzinárodná biosférická rezervácia Východné Karpaty (vyhlásená vo februári 1993). Ide 
o prvú trilaterálnu biosférickú rezerváciu na svete s plochou okolo 196 850 ha. Na území 
Slovenska zahŕňa Národný park Poloniny, na území Poľska Park Krajobrazowy Doliny Sanu, 
Bieszczadski Park Narodowy a Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy a na území 
Ukrajiny zahŕňa Užanskyj nacionaľnyj pryrodnyj park a Nadsanskyj regionaľnyj landšaftnyj 
park. 

3) Bilaterálne chránené územia Slovenska s  Poľskom - Pieninský národný park a Pieniński park 
narodowy, CHKO Východné Karpaty – Jaśliski Park Krajobrazowy a NP Poloniny – 
Ciśniansko-Wetliński Park Krajobrazowy a Bieszczadski Park Narodowy 

4) Diplom Rady Európy - Národný park Poloniny 
5) Dohovor o ochrane mokradí majúcich medzinárodný význam (Ramsarský dohovor)   

Na území Prešovského kraja nie je vyhlásená Ramsarská lokalita medzinárodného významu. 
Jedna lokalita – CHA Sivá Brada, je navrhovaná  na zaradenie medzi Ramsarské lokality. 

 
Tab. č. : 11.14 Navrhovaná ramsarská lokalita   
Názov 
mokrade 

Katastrálne 
územie 

Rozloha 
v ha 

Typ 
mokrade 

Stručná charakteristika 

CHA 
Sivá Brada 

Spišské 
Podhradie 

4,5 M, Tp, U, 
Y, 2 

Travertínová kopa v Hornádskej kotline s travertínovými 
prameniskami a jazierkami, vysokobylinné močiare, vlhké lúky a 
slatiny a umelá nádrž zachytávajúca vodu pre kúpele. Vyskytujú 
sa tu významné a vzácne druhy rastlín, neobvyklé v Západných 
Karpatoch. 

Zdroj: ŠOP SR 

 
11.3.2. Druhová ochrana 
 
Druhová ochrana je zabezpečovaná okrem zákona č. 543/2002 Z. z. aj zákonom č. 15/2005 Z. z. 
o ochrane voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich rastlín reguláciou obchodu a nimi a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane 
prírody a krajiny, vyhláškou MŽP SR č. 110/2005, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu 
a nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právnymi predpismi Európskeho spoločenstva, 
ktoré implementujú dohovor CITES – nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov 
a súvisiace nariadenia č. 1808/2001 a č. 349/2003 v znení neskorších zmien a doplnkov. 
V národnej sústave chránených území bolo vyhlásených niekoľko území s predmetom ochrany 
druhov napr. CHA Plavečské štrkoviská (ochrana biotopu bobra vodného), CHA Iľovnica (ochrana 
waldštejnky kuklíkovitej), PR Salvatorské lúky (ochrana biotopu jazyčníka sibírskeho),  CHA 
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Dubnické bane (ochrana kolónie netopierov) apod.  Ochrana avifauny je  primárne  predmetom 
vyhlasovania chránených vtáčích území. 
Najvýraznejšie sa na zmene genofondu pôvodných druhov rastlín a živočíchov prejavuje 
fragmentácia a zmeny biotopov. K negatívnym faktorom, ktoré ich ovplyvňujú, patrí aj rozširovanie 
nepôvodných druhov organizmov. Osobitne nebezpečnými sú invázne druhy. 
Zo 616 nepôvodných druhov rastlín patrí na Slovensku 47 medzi invázne a 49 medzi potenciálne 
invázne druhy rastlín. Počet lokalít s výskytom inváznych druhov rastlín sa z roka na rok zvyšuje. 
Doteraz bolo v 345 MCHÚ v rámci SR zaevidovaných 175 nepôvodných druhov rastlín. 
Početnosť a rozšírenie živočíchov výrazne ovplyvňujú bariérové prvky v krajine, ako sú napr. 
pozemné komunikácie (najmä cestná sieť) a nadzemné elektrické vedenia. V súčasnosti nie je 
doriešený účinný systém budovania migračných koridorov živočíchov križujúcich existujúcu cestnú 
sieť (podchody, nadchody a pod.) a iných preventívnych technických opatrení (oplotenie, migračné 
zábrany a pod.) ako vyvolaných investícií pri výstavbe. Potrebná je zmena technických noriem pre 
elektrovody, s nadmerným úhynom vtákov, predovšetkým dravcov. 
Ochrana najohrozenejších druhov rastlín a živočíchov sa realizuje na základe opatrení stanovených 
v programoch záchrany. Tieto boli zatiaľ vypracované pre 26 vybraných kriticky ohrozených a 
ohrozených druhov rastlín a 13 vybraných kriticky ohrozených a ohrozených druhov živočíchov. 
Základným problémom pri realizácii schválených programov záchrany je nedostatok finančných 
prostriedkov. 
 
11.3.3. Ochrana biotopov európskeho a národného významu 
  
V rámci plôch, ktoré v súčasnosti plnia ekostabilizačnú funkciu  sa  z hľadiska záujmov ochrany 
prírody a krajiny venuje špecifická  ochrana i biotopom európskeho a národného významu, ktorých 
zoznam je  vymedzený vo Vyhláške MŽP SR č.24/2003 Z.z.. Činnosti, ktorými sa môžu biotopy 
európskeho alebo biotopy národného významu poškodiť alebo zničiť, sú regulované  zákonom  
č.543/2002 Z.z..  Táto regulácia spočíva v tom, že  orgán ochrany prírody vydáva  na činnosti, 
ktorými sa môžu tieto biotopy poškodiť a lebo zničiť rozhodnutie  formou súhlasu, v ktorom  orgán 
ochrany prírody  za  poškodenie alebo zničenie biotopu  ukladá  vykonať revitalizačné opatrenia 
alebo zaplatiť náhradu do výšky spoločenskej hodnoty zasiahnutého biotopu. (§ 6 zákona 
č.543/2002 Z.z.). O vydanie súhlasu je povinný požiadať každý, kto zamýšľa zasiahnuť do biotopu 
takou činnosťou, ktorá by mohla biotop poškodiť alebo zničiť.  Vo výkresoch, ktoré sú súčasťou 
územnej prognózy, vzhľadom k ich veľkým mierkam,  nie je možné vykresliť  t.č. vymapované  
lokality výskytu biotopov európskeho a národného významu. Koncentrácia výskytu biotopov 
európskeho významu vrátane prioritných biotopov európskeho významu je spravidla v ÚEV. 
 
11.3.4. Ochrana krajiny  
 
Významnou devízou územia Prešovského kraja je zatiaľ vysoko hodnotná prírodná relatívne málo 
narušená horská i podhorská krajina, osobitá v celoslovenskom i stredoeurópskom kontexte, 
neobyčajne pestrá diverzita rastlinných spoločenstiev so zastúpením všetkých fytogeografických 
oblastí - západokarpatskej, východokarpatskej a panónskej i množstvo pôvodných zachovaných 
zoocenóz . Na značnej časti územia sa zachovali pôvodné prírodné  štruktúry krajiny i formy jej 
tradičného využívania ako historické krajinné štruktúry.  
Významnými zachovalými historickými krajinnými štruktúrami sú atraktívne lúčno – pasienkárské 
lokality Zamagurie, Liptovská Teplička, región Spiš, horské lúky Polonín apod.  
Mimoriadnu pozornosť si zasluhujú špecifické územia významovo i hodnotovo výrazne 
prevyšujúce tento región a tvoriace okrem prípadnej národnej úrovne i významnú súčasť ako 
klenoty dedičstva a identity regiónu. Medzi takto vymedzené územia patria predovšetkým Vysoké 
Tatry, Slovenský raj, Vihorlat, Bukovské vrchy (Poloniny)  a Zamagurie 
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11.3.4.1. Územný systém ekologickej stability 
 
Ochrana krajiny je založená na princípe zachovania územného systému ekologickej stability (ďalej 
len „ÚSES“) tvorenom najmä biocentrami a biokoridormi. Prostredníctvom  ÚSES a jeho 
funkčnosti sú vytvorené predpoklady pre  zabezpečenie rozmanitosti podmienok a foriem života 
v krajine. Prírodné územia významné z celoslovenského hľadiska ako biocentrá a biokoridory boli 
určené v Genereli nadregionálneho územného systému ekologickej stability (ďalej len „GNÚSES“) 
schválenom uznesením vlády SR č. 319/1992. Následne boli vypracované dokumenty regionálnych 
systémov ekologickej stability (ďalej len „RÚSES“).  Špecifikácia prvkov nadregionálneho 
a regionálne ÚSES je súčasťou  schválenej  územno-plánovacej dokumentácie  - ÚPN VÚC 
Prešovského kraja. Posledné zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja boli   schválené  
Všeobecne záväzným nariadením č.4 zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  uznesením 
č. 228 zo dňa 22.06. 2004. Pri návrhu akýchkoľvek aktivít je dôležité, aby neprišlo k znefunkčneniu  
prvkov a tým i celého systému ekologickej stability, napr. vytáraním neprekonateľných bariér, 
fragmentáciou prvkov, „odprírodnením územia“ a nevhodnou zmenou  pôvodnej krajinnej štruktúry 
územia. 
Vo výkrese  „Ochrana prírody“  sú  vyznačené prvky ÚSES prevzaté z ÚPN VÚC Prešovského 
kraja. (Tab. č.11.15 v prílohe č.1) 

 
11.3.4.2   Zásady pre zabezpečenie ochrany prírody a krajiny: 

 
- stavebné investície umiestňovať mimo chránených  území s najvyšším stupňom ochrany 

a mimo existujúcich a spravidla i mimo navrhovaných A zón chránených území  
- minimalizovať umiestňovanie objemovo a plošne náročných investícií do prvkov ÚSES  

a do území s osobitnou územnou  ochranou mimo zastavaných území 
- do osobitne chránených území   umiestňovať investície/činnosti, ktoré sú priamo závislé na 

morfológii územia  a iných konkrétnych prírodných danostiach  územia 
- objemovo, kapacitne  a plošne náročné stavby/investície umiestňovať prioritne do 

zastavaných území  
- vo voľnej krajine t.j. mimo zastavaných území  prioritne využívať  plochy,  stavebnou  
činnosťou už zasiahnuté 

- na území národných parkov, chránených krajinných oblastí, chránených vtáčích území 
a území európskeho významu  nevytvárať nové rekreačné zóny a zóny CR (ako nové 
satelity) s ubytovacou funkciou   s plošne a objemovo náročnými stavbami      

- územia osobitne chránené využívať prednostne na letnú turistiku, poznávaciu turistiku 
a v naviazanosti na terénne danosti územia v prípustnej miere i pre zimné športy  a letné 
vodné športy 

- neumiestňovať veterné elektrárne do území s 3. až  5. stupňom ochrany a do chránených 
vtáčích území 

 
 

12. KONCEPCIA VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 
 
12.1 Širšie dopravné súvislosti riešeného územia. 
 
Koncepcia rozvoja dopravy Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č.166/1993 a č. 
162/2001 " Nový projekt Výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ stanovila základné smery a 
stratégiu preferencie jednotlivých dopravných systémov aj pre územie východného Slovenska. 
V širších dopravných náväznostiach je potrebné hodnotiť a posudzovať kraj ako celok, pretože 
nadradené trasy sa ho takto bytostne dotýkajú. Dopravný systém SR a v ňom územie východného 
Slovenska zasahujú tieto medzištátne dopravné väzby: 
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Európske cestné trasy: 
- cesta E-50 v úseku hran. ČR/SR - Drietoma - Trenčín - Žilina - Prešov - Košice - hran. SR/UA 

(Užhorod) 
- cesta E-71 v úseku Košice - Seňa - hran. SR/MR (Miškolc) 
- cesta E-371 v úseku Prešov - Svidník - Vyšný Komárnik - hran. SR/PR (Rzeszow) 
- cesta E-571 v úseku Bratislava - Nitra - Zvolen - Lučenec - Košice (Trasa má medzinárodný 

charakter v prepojení na vyššie uvedené cestné trasy) 
Medzinárodné železničné trate (ako diaľkové spoje európskeho významu) 

- východ-západ: hran. UA/SR - Čierna nad Tisou - Košice - Žilina - Bratislava - hran. SR/A 
- sever - juh: hran. PR/SR - Plaveč - Prešov - Košice - Čaňa - hran SR/MR 
 Medzinárodné verejné letiská: Košice a Poprad - Tatry 
 Medzinárodné trasy kombinovanej dopravy. 
 V zmysle Európskej „Dohody“ o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy - 
AGTC, územie východoslovenského regiónu  zahrňujú tieto železničné trate: 
- C - E 40 : (ČR) - Čadca - Žilina - Poprad – Kysak - Košice - MR 
                      (ČR) - Horní Lideč - Púchov 
- C - E 30/1: (PR) - Plaveč - Prešov – Kysak - Košice – Kechnec - MR 
Do systému zariadení sú zahrnuté terminály kombinovanej dopravy medzinárodného významu: 
Košice a Čierna nad Tisou. 
 
12.2 Koncepcia rozvoja dopravy Prešovského kraja 
 
Koncepcia rozvoja dopravy Prešovského kraja z hľadiska širších dopravných súvislostí v plnom 
rozsahu rešpektuje záväzné časti KURS 2001, ktoré sú v zmysle Stavebného zákona záväzné pre 
spracovanie ÚPN regiónov a obcí. Pre potreby vypracovania predmetnej ÚPG v oblasti dopravy 
a dopravných systémov boli do tohto materiálu zapracované priemety regulatívov záväznej časti 
KURS 2001, Zmien a doplnkov ÚPN –VÚC Prešovského kraja a náväzne bol  dopracovaný rozvoj 
dopravných sieti podporujúcich rozvoj hospodárskych aktivít kraja z pohľadu disponibility pre 
vstup investorov. 
Rozvoj nadradeného dopravného vybavenia 
Rozvoj prioritných nadregionálnych dopravných a dopravno- sídelných väzieb vychádza 
z postavenia Prešovského kraja ako súčasti regiónu východného Slovenska s mestami Košice 
a Prešov ako jeho dopravno – gravitačnými centrami a mestom Košice ako centrom plniacim 
medzinárodne a celoštátne funkcie s postavením najvýznamnejšieho centra Karpatského 
euroregiónu. 
 
Dopravné  siete SR medzinárodnej úrovne dotýkajúce sa Prešovského kraja sú definované: 
V rámci hlavnej siete TINA: 
-  multimodálnym koridorom č. Va  Bratislava – Žilina  – Prešov/Košice  –  Záhor/Čierna nad Tisou  
– Ukrajina,  
   lokalizovaný pre cestné komunikácie a a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, 
- uvažovaným multimodálnym koridorom s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ vedeným 
v línii PR (Lublin – Rzeszów)    

hranica PR - Vyšný Komárnik – Giraltovce -  Prešov – hranica Košického kraja - Košice – hranica 
MR    (Miškovec – Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul lokalizovaným pre cestné  
komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy v línii:  hranica PR – Plaveč – Prešov 
– hranica Košického kraja - Košice –  hranica MR (Miškovec – Debrecen) ako tzv. železničné 
prepojenie koridoru č. IX s Poľskom v trase Varšava –Krakov-Muszyna-Plaveč-Prešov-Košice-
Čaňa-Maďarsko-Rumunsko-Bulharsko-Grécko 

- regionálnym verejným medzinárodným  letiskom Poprad. 
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V rámci doplnkovej siete TINA: 
- cestným prepojením Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškolc (do 
doby realizácie uvažovaného  
   multimodálneho „Pobaltského koridoru“), 
- železničným prepojením multimodálneho koridoru č.IX s Poľskom v línii PR – Plaveč – Prešov – 
Košice -    
  Kechnec – MR. 
V rámci dopravných sieti zaradených podľa európskych dohôd (AGR, AGC, AGTC): 
- výhľadovou súčasťou cestných komunikácií v línii Lipníky – Vranov nad Topľou – 
Humenné/Michalovce,  
- potenciálnym letiskom hlavnej siete Svidník. 
V rámci hlavných dopravných sieti pre turistickú dopravu: 
- cestnou komunikáciou vo funkcii medzinárodného turist. koridoru vo východnej severojužnej 
vetve (Kraków –    Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – 
Rožňava – Tornaľa  - Kráľ – MR   
  (Budapešť), 
 
Dopravné  siete SR celoštátnej úrovne dotýkajúce sa Prešovského kraja sú definované:     

      - cestnou komunikáciou v prihraničnom ČR/SR/PR západovýchodne orientovanom cestnom 
koridore celoštátneho významu  na území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – Stará 
Ľubovňa – Bardejov – Svidník – Stropkov - Medzilaborce – Palota – PR (Radoszyce), 

-  cestnou komunikáciou Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – PR 
(Piwniczna), 
-  cestnou komunikáciou Ľubotín – Sabinov – Prešov, 
-  cestnou komunikáciou Humenné – Snina – Ubľa – Ukrajina (Malyj Bereznyj),  
-  cestnou komunikáciou Vranov nad Topľou – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – MR, 
      (Satoraljaujhely)/Ukrajina. 
 
Dopravné  siete SR nadregionálnej úrovne dotýkajúce sa Prešovského kraja sú definované: 
 
Cestné komunikácie: 
- Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – Košice – Veľké Kapušany – Ukrajina, 
- Svidník – Stropkov -  Medzilaborce – Palota – PR (Radoszyce),  
- Humenné – Krásny Brod -  Medzilaborce,   
- PR – Becherov – Zborov –Bardejov – Kapušany, 
- (Bardejov) – Tarnov – Kurov – PR (Muszynka). 
Železničné trate: 
- Banská Bystrica – Margecany, 
- Poprad – Plaveč, 
- Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné, 
- (Trebišov) – Humenné – Medzilaborce – PR (Lupkow). 
Regionálne letiska s rozvojovými možnosťami: 
- potenciálne letiská všeobecného letectva  Svidník, Kamenica nad Cirochou 
Návrh rozvoja dopravnej infraštruktúry SR sleduje uvedené koridory v návrhoch diaľničnej a 
nadradenej cestnej siete ako aj siete a zariadení nadradených železničných tratí. Nadradená cestná 
sieť Slovenskej republiky v Návrhu VÚC a v ÚPG je tvorená cestami zavedenými do európskej 
cestnej siete (dohoda AGR) označovanej písmenom „E“ a cestami I. triedy. Nové administratívno - 
správne členenie územia Slovenska,  v systéme návrhu dopravného riešenia VÚC preukázalo 
potrebu zaoberať sa i ostatnými komunikáciami I. a II. triedy prepájajúcimi sídla nových okresov 
ako aj významnými cestami III. triedy pri potrebe zmeny úpravy na vyššiu triedu a pre potreby 
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turistickej dopravy, čo je rozšírené v predmetnej ÚPG.  
Nosný skelet železničnej siete ŽSR tvoria trate:  
- prvej kategórie zavedené a pripravované na zavedenie do medzinárodného systému AGC hran. ČR 
-    Čadca - Žilina - Poprad - Košice - Čierna nad Tisou  (vrátane  hran. ČR - Púchov - Žilina) hran. 
PR - Plaveč - Prešov - Kysak - Košice - Kechnec - hran. MR 
Všetky uvedené trate sú zavedené aj do európskej dohody AGTC o najdôležitejších trasách 
medzinárodnej kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch. Vo väzbe na európske 
multimodálne a železničné koridory s limitmi vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov sa 
výstavba vysokorýchlostných tratí (VRT) t. č. sleduje vo dvoch líniách vo smeroch sever-juh a 
západ-východ. Na území východného Slovenska uvažovaná trasa VRT sleduje južný dopravný 
koridor v línii Rožňava - Košice - Michalovce - Užhorod so zámerom veľmi ďalekého výhľadu.  
 
12.3 Dopravné zariadenia cestnej dopravy. 
 
Koncepcia cestnej dopravy.  
Koncepciu cestnej dopravy kraja určuje priebeh multimodálnych koridorov : 
-  multimodálny koridor č. V.a.  Bratislava – Žilina – Prešov/Košice –  Záhor/Čierna nad Tisou – 
Ukrajina a v ňom plánovaná trasa diaľnice D-1 , ktorá sa navrhuje realizovať v základnej kategórii 
D-26,5/120 po úsekoch s napojovacími uzlami: Važec (1/18), Štrba (II./538), Mengusovce (II /539), 
Batizovce (mesto Svit), Poprad - Veľká (II./534), Poprad - Matejovce (I./67), Jánovce (I./18, 
II./536), Levoča (II./533),     Spišské Podhradie (I./18, II./547), Široké (I./18), Prešov - Západ 
(II./546, I./18), Prešov - Juh (I./68), 
- multimodálny koridor s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ vedeným v línii PR (Lublin – 
Rzeszow) Prešov – Košice – MR (Miškovec – Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul 
a v jeho rámci cestné prepojenie ako rýchlostná  komunikácia R4 v kategóri R-22,5 v línii Rzeszów 
– Vyšný Komárnik –Svidník – Stročín - Giraltovce – Lipníky - Prešov – Košice – Milhosť – 
Miškolc v koridoroch medzinárodných ciest E371, E50, E71 a v koridoroch ciest I/73,  I/18   a I/68. 
Trasa rýchlostnej komunikácie sa má realizovať v prvej fáze po úsekoch v polovičnej kategórii R-
11,5. Rýchlostná cesta vedie v koridoroch    medzinárodných ciest  E 371 – E50 - E 71 a v 
koridoroch I/73 – I/18 a I/68. Dnes platná koncepcia koridou R4 je v súlade s KÚRS 2001 
a s Novým projektom diaľnic a rýchlostných ciest, schváleným uznesením vlády č. 162/2001. 
Koncepčne tieto hierarchicky najvyššie cestné prepojenia využíva a doplňuje nadregionálna a 
základná cestná sieť Prešovského kraja. Túto cestnú sieť tvoria diaľnice, rýchlostné komunikácie, 
cesty I. triedy s úsekmi rýchlostných komunikácií, cesty I. triedy a vybrané úseky ciest II. triedy. 
Nadregionálna cestná sieť tvorená diaľnicou a rýchlostnými komunikáciami bude vzájomne 
prepojovať regionálne centrá Prešovského kraja, t. j. Poprad, Michalovce, Humenné s 
najvýznamnejším východoslovenským ťažiskom osídlenia košicko-prešovským.  
Navrhovanú sieť cestných komunikácií tvoria koridory a úseky ciest : 
-   I/18 Lipníky - Vranov nad Topľou - Tovarné (I/15)– Humenné / Michalovce v rámci výhľadovej 
siete 
    cestných komunikácií v systéme AGR, 
-  I/74 Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR/Ukrajina ako súčasť ciest celoštátnej úrovne, 
-   I/68 Ľubotín – Sabinov - Prešov ako súčasť ciest celoštátnej úrovne, 
-  I/67, I/77Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – PR ako súčasť ciest 

celoštátnej   úrovne, 
-  I/18 Vranov nad Topľou – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – MR ako súčasť ciest celoštátnej 
úrovne, 
-  I/77, I/15, 575 Svidník –Stropkov - Medzilaborce – Palota - PR ako cestný koridor nadregionálnej 
úrovne,   
-  II/559, II/575 Humenné - Medzilaborce ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
-  I/18 Prešov – Vranov – Strážske ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
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-  II/545 PR – Becherov – Zborov – Bardejov – Kapušany (I/18, E371) ako cestný koridor 
nadregionálnej úrovne, 
-  I/77, III/5445 Bardejov – Tarnov – Kurov – Muszynka (PR) ako cestný koridor nadregionálnej 
úrovne, 
- II/536, II/547 Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – (Košice – Slanec – Zemplínske Jastrabie – 

Veľké Kapušany – Ukrajina) ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
- III/06729, I/67 (Krakow – Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – 

Vernár- (Rožňava) ako hlavný koridor pre medzinárodnú turistickú dopravu, 
- II/537, I/67 (Pribylina) – Starý Smokovec – Tatranská Javorina – Lysa Poľana (PR) ako hlavný 

koridor pre medzinárodnú turistickú dopravu s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy v celom 
úseku, 

-  I/67, I/77,I/68 Poprad – Plaveč  ako koridor nadregionálnej úrovne,       
-  I/73 a I/15, Svidník -  Stročín – Stropkov - Domaša – Vranov nad Topľou – hranica Košického 
kraja – Trebišov. 
 
Rozvoj dopravnej sústavy Prešovského kraja z hľadiska disponibilnosti územia kraja pre 
vstup investorov 
V rámci vyššie uvedenej koncepcie, so zreteľom na potrebu vytvárať podmienky pre umiestňovanie 
podnikateľských aktivít navrhujeme riešiť dopravné väzby pre územia: 
 
1. Územie severného a severovýchodného Slovenska tvorí z hľadiska lokalizácie nadradených 
dopravných infraštruktúr jeden kompaktný celok. Krajské mesto Prešov – počtom obyvateľov s 
najbližším záujmovým územím sa pohybujúce za hranicou 100 tisíc obyvateľov – vytvára pomerne 
silné gravitačné väzby formujúce ich dopravne spádové územia. V celoslovenskom ponímaní 
predstavuje Prešov severnú časť Košicko-Prešovskej aglomerácie. Súčasná dopravná infraštruktúra 
prepájajúca Prešov a Košice, i jej predpokladaný rozvoj potvrdzujú vzájomnú aglomeračnú 
previazanosť miest a jeho dopravno-gravitačného pôsobenia ako pólu osídlenia. Súčasná dopravná 
gravitácia celej aglomerácie má - vzhľadom k počtu obyvateľov aglomerácie okolo 400 tisíc 
obyvateľov – územne progresívny charakter. Prešovské dopravné spádové územie, vyznačujúce sa 
pre východné Slovensko charakteristickou rozsiahlosťou, siaha v severných výbežkoch k Sabinovu, 
Bardejovu, Giraltovciam a na východe k Vranovu. Celá aglomerácia a jej spádové územie sa 
vyznačuje výrazným potenciálom rozvoja štvorstranných nadregionálnych väzieb Slovenskej, 
Poľskej Ukrajinskej a Maďarskej republiky. Podobne ako západná časť severného Slovenska i jeho 
východná časť bude participovať na Slovensko – Poľskej spolupráci spolu s regiónom 
zostávajúceho východného, stredného Slovenska a - vzhľadom na vzdialenosti a komunikačnú 
previazanosť – i s východnou časťou Maďarskej republiky. 
KURS 2001 uvažuje s koncipovaním severo-južnej európskej rekreačnej trasy vedúcej zo 
Škandinávie cez Gdaňsk, Waršavu, Krakow, Slovensko, Budapešť a Maďarsko k Jadranu. 
Rekreačná trasa by sa mala v priestore Nowého Targu deliť na západnú a východnú líniu. 
Východná línia je lokalizovaná v trase cesty I/67 Tatranská Javorina, Spišská Belá, Poprad, Vernár, 
Rožňava, Kráľ, Budapešť. Trasy sa zo západnej a východnej strany dotýkajú prírodne cenných 
a rekreačne vysoko hodnotných území Vysokých a Nízkych Tatier a Slovenského raja. Vytvárajú sa 
tak podmienky pre aktívne využívanie rekreačných priestorov migrantami smerujúcimi zo severnej 
Európy k Jadranskému moru a späť. 
Pre vzájomnú Slovensko - Poľskú spoluprácu v oblasti efektívneho využívania potenciálov 
nadradenej dopravnej vybavenosti má význam i presah atrakčného obvodu letiska Poprad -Tatry na 
poľské územie. V spojitosti s týmto javom bude dôležité zabezpečiť technické a komunikačné 
predpoklady na využívanie letiska i pre občanov alebo návštevníkov poľskej časti Vysokých Tatier. 
Základnou prioritou dopravného riešenia slovensko-poľského prihraničného územia je vytvorenie 
možností na plnohodnotné využívanie územia, bez eliminujúcich vplyvov hranice. Za týmto účelom 
je nevyhnutné doplniť existujúcu sieť dopravnej infraštruktúry o prvky vyrovnávajúce disparity a 
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akcelerujúce využívanie obojstranných funkčných potenciálov. Priemet týchto princípov do 
priestorovej štruktúry územia sa bude odrážať v prioritnej polohe distribučnej dopravnej 
infraštruktúry orientovanej západo-východne. Severo-južne orientovaná dopravná infraštruktúra 
bude spĺňať predovšetkým zbernú funkciu, sprístupňujúcu územie medzištátnym a európskym 
dopravným vzťahom. Pre potreby rozvoja prihraničnej spolupráce a zvýšenia atraktivity 
prihraničného slovensko-poľského priestoru pre turizmus, CR a nové hospodárske aktivity 
navrhujeme sieť hlavných pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre. 

        
Cestná doprava 

1. diaľnica D1 (E50, E75) Bratislava – Trenčín – Hričovské Podhradie – Žilina – Martin – 
Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice - hranica Ukrajina, diaľnica tvorí západovýchodnú 
os územia Slovenska lokalizovaná je v trase multimodálneho koridoru Va, 

2. rýchlostná cesta R4 (I/73, I/18, E371) hranica Poľská republika – Svidník – Kapušany – 
Prešov, cestný ťah tvorí severojužnú os východnej časti severného Slovenska, 

3. cestná komunikácia vo funkcii medzinárodného turist. koridoru vo východnej severojužnej 
vetve (Kraków Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – 
Rožňava – Tornaľa  - Kráľ – MR  (Budapešť), 

4. homogenizovaný cestný ťah na slovenskej strane hranice (II/487, II/520, I/67, II/543, I/68, 
I/77) zaradený medzi koridory celoštátneho významu cestný ťah hranica SR/ČR – Makov – 
Čadca – Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – Oravská Lesná – Námestovo –Trstená – 
Suchá Hora – PR s pokračovaním PR – Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Ľubotín – 
Bardejov – Svidník, cestný ťah bude vytvárať pohraničnú distribučnú os Slovenskej republiky 
pre cezhraničnú, nadregionálnu a regionálnu dopravu 

5. cezhraničný slovensko - poľský homogenizovaný cestný ťah „Karpatská cesta“ lokalizovaný 
v predbežnej línii hranica SR/ČR – Makov – Čadca – Oščadnica – Zwardoň - Rajcza - Ujsoly 
- Novoť - Zakamenné - Námestovo - Tvrdošín - Trstená - Suchá Hora - Zakopané – Tatranská 
Javorina – Spišská Belá - Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník – Stropkov – 
Medzilaborce – Palota – hranica SR/PR – Lupków, alternantívne Suchá Hora – Nowy Targ - 
Spišská Stará Ves – Stará Lubovňa 

6. cesta I/67 v úseku Poprad – Kežmarok Spišská Belá ako diaľničný privádzač diaľnice D1 pre 
nadregionálnu a cezhraničnú dopravu 

7. cesta I/77 Spišská Belá – Podolinec – Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov –Svidník 
s dopravou nadregionálneho charakteru tvoriaca západnú časť distribučnej osi 
severovýchodného Slovenska pozdĺž hranice s Poľskou republikou, nadregionálna a 
cezhraničná doprava,  

8. homogenizovaný cestný ťah v kategórii ciest II. triedy, zložený z cesty II/557 Svidník – 
Stropkov, z cesty II/575 Stropkov – Havaj – Medzilaborce a cesty III/55916 Medzilaborce – 
(odb.Palota – hr.PR)-Snina s dopravou nadregionálneho charakteru tvoriaci východnú časť 
distribučnej osi severovýchodného Slovenska pozdĺž hranice s Poľskou  a Ukrajinskou 
republikou, nadregionálna a cezhraničná doprava,  

9. cesta I/68 hranica Maďarská republika – Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek – hranica 
Poľská republika ako cesta pre nadregionálnu a cezhraničnú dopravu severojužného 
smerovania, 

10. cesta II/545 Kapušany – Bardejov – Becherov s návrhom na preradenie medzi cesty I. triedy. 
         Železničná a kombinovaná doprava 
1. železničná trať I. kategórie č. 120, AGC ako E40, AGTC ako C-E40, Žilina – Vrútky – 

Poprad – Kysak – Košice, modernizácia na traťovú rýchlosť 120 - 160 km/hod, súčasť 
multimodálneho koridoru č. Va, 

2. železničná trať I. kategórie č.188 Kysak – Prešov – Plaveč – hranica Poľská republika, AGTC 
ako C 30/1, modernizácia trate, rozvoj cezhraničnej a medzištátnej dopravy,  
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3. železničná trať III. kategórie č. 185 Poprad – Plaveč, regionálna doprava, s možnosťou 
cezhraničnej turistickej dopravy, 

4. železničná trať III. kategórie č.191 Michaľany – Humenné – Medzilaborce – Vydráň – 
priechod Palota/Lupków hranica Poľskej republiky, celoštátna a regionálna doprava, 
predpoklad rozšírenia na medzinárodnú dopravu 

5. železničná trať III. kategórie č.196 Humenné – Stakčín, regionálna doprava, 
        
       Letecká doprava 
1.      regionálne verejné medzinárodné  letisko Poprad. 
regionálne letiská s rozvojovými možnosťami: potenciálne letiská všeobecného letectva 
Svidník, Kamenica nad Cirochou 
 
Hrani čné priechody 
Tab. č. : 12.1  Súčasné a navrhované cestné hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Poľskom a Ukrajinou. 

Označenie 
komunikácie 

Názov priechodu Druh dopravy Poznámka, návrh 

I/67 
Tatranská Javorina – Lysá 
Poľana 

Osobná a 
nákladná 

V roku 2006 vylúčená TIR doprava, len 
vozidlá do 7,5t. Súčasný režim vyhovuje. 

I/67, III/067029 Podspády-Jurgow 
Osobná a 
nákladná 

Bez TIR, len vozidlá do 7,5t.  
Návrh: preferovať turistickú dopravu aj 
z poľskej strany v smere Zakopane 

II/543 
Lysá nad Dunajcom – 
Niedzica  

Osobná a 
nákladná  

V súčasnosti vylúčená nákladná doprava 
a autobusy. V normálnom režime len vozidlá 
do 3,5t. Po výstavbe mosta návrh  do 7,5t, bez 
TIR. 

I/77 Čirč-Leluchow 
Osobná a 
nákladná 

Bez TIR, len vozidlá do 7,5t 
Priechod vyhovuje 

III/5445 Kurov- Muszynka 
Osobná a 
nákladná 

Bez TIR, len vozidlá do 7,5t 
Priechod vyhovuje 

I/68 
Mníšek nad Popradom – 
Piwniczna 

Osobná a 
nákladná 

V súčasnosti vylúčená nákladná doprava. 
V normálnom režime len vozidlá do 3,5t 

II/545 Becherov - Konieczna 
Osobná a 
nákladná 

Bez TIR, len vozidlá do 7,5t. Návrh : 
rekonštrukcia cesty II/545 Zborov-hranica PR 

I/73, E371 (R4) Vyšný Komárnik - Barwinek 
Osobná a 
nákladná 

Bez obmedzenia.  V zmysle KURS II jediný 
severojužný priechod pre TIR na území kraja 
vo väzbe na R4. 

II/575 Palota-Radoszyce 
Osobná a 
nákladná 

Bez TIR, len vozidlá do 7,5t. Po rekonštrukcii 
cesty  II/575 priechod vyhovuje. 

I/74 Ubľa –Malyj Bereznyj (UA) 

Osobná a 
nákladná 

Colný priechod, len vozidlá do 3,5t.  
Navrhujeme dobudovať na úroveň priechodu 
V. Nemecké v režime bez obmedzenia 
v kontexte s „R“ komunikáciou 

I/77, III/55724 Nižná Polianka-Oženna* 
Osobná Rekonštrukcia cesty  III/55724 sa pripravuje 

na úrovni PSK, časť trasy zrealizovaná 
v r.2007, režim do 7,5t 

III/54524 
Stebnická Huta–Blechnarka-
Wysowa* 

Osobná a 
nákladná 

Projekčne zabezpečuje PSK. Z poľskej strany 
projekty zabezpečené, režim do 7,5t 

II/559 Čertižné-Czeremcha* 
Osobná V súčasnosti prístup. komunikácia zjazdná len 

pre terénne autá, rekonštrukcia nie je 
zabezpečená 

III/5422 Veľká Franková-Kacwin* 
Osobná a 
nákladná 

V súčasnosti peší, cyklisti 
Návrh: rekonštrukcia prístup.cesty, režim- len 
vozidlá do 3,5t 

III/54332 Legnava –Milik* 
Osobná Oprava cesty III/54332, výstavba mosta na 

rieke Poprad 

II/558 Ulič-Zabriď (UA)* 
Osobná TŠ spracovaná , v súčasnosti rokovania s UA 

na úrovni PSK, režim do 7,5t. 
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* Navrhované priechody 
 

Územie primárneho pólu rozvoja č.1 Košice- Prešov a rozvojovej osi Prešov – Poprad 
V Koncepcii územného rozvoja SR sa odrážajú sídelné, určité národohospodárské, regionálno-
politické a eviromentálne zámery a ciele rozvoja štátu. Všetky tieto ciele sú podporované určitým 
spôsobom rozvoja dopravných systémov. Na strane jednej je rozvoj sídiel a vytváranie rôznych 
sídelných zoskupení priamym generátorom dopravy a určovateľom smerovania dopravných tokov.  
Na druhej strane je v súčasných podmienkach rozvoja hospodárských akivít zrejmé, že rozvoj 
dopravných sieti podporuje rozvoj sídelných aktivít. Závislosť vzťahu dopravy a osídlenia je priamo 
úmerná na závislosti vzťahov medzi zdrojmi,  produkciou a distribúciou hospodárskych aktivít. V 
predmetnom území primárnych pólov rozvoja rozvinuté sídelné centrá a aglomerácie  pôsobia ako 
impulzný faktor voči doprave.  
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre. 
Cestná doprava 

1.  diaľnica D1 (E50, E75) Bratislava – Trenčín – Hričovské Podhradie – Žilina – Martin – 
Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice - hranica Ukrajina, diaľnica tvorí západovýchodnú 
os územia Slovenska a lokalizovaná je v trase multimodálneho koridoru Va. Trasa 
prechádza priamo ťažiskom riešeného územia a je zrealizovaná v úseku Prešov juh-Košice 
v kategórii D 26,5/120, v úseku Prešov juh-Poprad je zrealizovaný len úsek Široké-
Behárovce  vrátane tunela Branisko.  Vo výstavbe je úsek Prešov-západ - Svinia (8km) 
a úsek Mengusovce-Jánovce (25km). Zrealizované úseky tvoria.... % z celkovej dĺžky ...km 
v relácii Prešov-juh Poprad –Matejovce 

2. Dopravný uzol Prešov 
Cez územie okresu prechádzajú a v intraviláne mesta Prešov sa križujú dve významné cestné 
ťahy, ktoré sú nosné pre celé východné Slovensko a to: 
a) I/18 vo východo-západnom smere ako európska cesta E-50 spolu s plánovanou trasou 

diaľnice D-1  ktorá sa navrhuje realizovať v základnej kategórii D-26,5/120 
b) cesta I/68 celoštátneho významu v severo-južnom smere, na ktorú v priestore Prešova 

naväzuje ďalšia severo južná  cesta E-371, resp.  I/73  Prešov  -  Lipníky  -  Vyšný  
Komárnik  ako súčasť  multimodálneho  koridoru s pracovným názvom „ Pobaltský 
koridor“ vedeným v línii PR (Lublin – Rzeszów) – Prešov – Košice – MR ( Miškovec – 
Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul a v jeho rámci cestné prepojenie ako 
rýchlostná komunikácia R4 v kategórii R-22,5 v línii Rzeszów – Vyšný Komárnik – 
Prešov – Košice – Milhosť – Miskolc v koridore európskej cesty E/371,E50 a cesty I/18. 
Návrh  komunikácie R4 je v súlade s KÚRS 2001 s Novým projektom výstavby diaľnic 
a rýchlostných ciest, schváleným uznesením vlády SR č. 162/ 2001, súčasne je to 
schválený doplnkový koridor TINA s medzinárodnými trasami E371, E50a E71. 

Cestná sieť okresu je územne orientovaná v dostredivom smere do sídla Prešov. 
V súčasnosti kríženie ciest I/18 a I/68 je situované v severnej časti centrálnej mestskej zóny 
Prešova, kde cesta I/18 má výrazný predeľujúci účinok a cesta I/68 prechádza cez obytné zóny 
mesta. Na riešenie tohto  nepriaznivého stavu navrhujeme postupne realizovať prieťahy ciest I. 
triedy cez mesto  Prešov takto :  

a) cestu  I/68, prieťahom mestom Prešov podľa ÚPN-SÚ  Prešov  v trase: I/68  ( juh ) – 
pozdĺž potoka Delňa –  Petrovanská ul.- Košická ul.  – Východná ul. – MK3 – MK5 
(modifikovaná trasa pozdĺž rieky  Sekčov ) – vypojenie  na I/68 (Sabinovská ul.) 
v lokalite Dúbrava, 

b) severný obchvat mesta  v trase križovatka Prešov západ (v náväznosti na tunelovú trasu  
D1 Prešov západ – Prešov juh) - Bykoš - Veľký Šariš - Kapušany  ako súčasť  
uvažovaného cestného  prepojenia  Prešov – Ubľa  v kategórii   C  22,5/80,100,  / 
R22,5/80,100 / s možnosťou    pripojenia  stavby  pre  strategické  skladovanie  PHM  
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pre  potreby ŠHR-Nádržové bloky II v k.ú. Kapušany,“  a priemyselného parku Prešov – 
Grófske,  

c)    prepojenie I/18,  E-371 z priestoru Kapušany na diaľnicu D-1 (E-50)   v priestore  
Prešov  -  juh ako východný  obchvat mesta  Prešov ako súčasť navrhovanej rýchlostnej 
komunikácie R4 

Cesty v prieťahu mestom dosahujú kritický stav. Navrhujeme urýchlené dobudovanie  Nábrežnej 
komunikácie južným smerom do priestoru ZVL vrátane jej pripojenia na ZÁKOS mesta 
v plnohodnotnej križovatke. 
Kritickým problémom mesta je nepripravenosť a časový horizont realizácie úseku D1 Prešov juh-
Prešov západ v zmysle platného ÚPN-SÚ mesta ( tunelový variant), ktorý má zásadný význam pre 
formovanie ZÁKOSu mesta ako aj atraktivitu prepojenia v kontexte s celou trasou a výpojnými 
bodmi Prešov západ a Prešov juh. Doporučujeme dopravný uzol Prešov riešiť komplexne so 
železničnou dopravou s problematickým úsekom železničnej trate Prešov-Plaveč cez zastavané 
územie mesta a to samostatnou dokumentáciou na základe kvalitných dopravno-inžinierských 
podkladov.  
 

3. cesta I/68 hranica Maďarská republika – Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek – 
hranica Poľská republika ako cesta pre nadregionálnu a cezhraničnú dopravu severojužného 
smerovania.  
Cesta zabezpečí prepojenie s územím sekundárneho pólu rozvoja Prešov-Lipany 
a prihraničným priestorom SR-PR  

4.   cesta I/18 Prešov – Vranov – Strážske ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
5. cesta  II/545 PR – Becherov – Zborov – Bardejov – Kapušany (I/18, E371) ako cestný 

koridor nadregionálnej úrovne. Cesta zabezpečí dopravné vzťahy s územím sekundárneho 
pólu rozvoja Prešov-Bardejov a prihraničným priestorom SR-PR . 

 
Železničná a kombinovaná doprava 

1. železničná trať I. kategórie č. 120, AGC ako E40, AGTC ako C-E40, Žilina – Vrútky – 
Poprad – Kysak – Košice, modernizácia na traťovú rýchlosť 120 - 160 km/hod, súčasť 
multimodálneho koridoru č. Va, 

2. železničná trať I. kategórie č.188 Kysak – Prešov – Plaveč – hranica Poľská republika, 
AGTC ako C 30/1, modernizácia trate, rozvoj cezhraničnej a medzištátnej dopravy,                

3. železničná trať III. kategórie č.193 Prešov- Vranov nad Topľou – Strážske- (Humenné) 
4. železničná trať IV. kategórie č.194 Prešov – Kapušany – Bardejov, regionálna doprava 
Potrebné riešiť preložku trate AGTC Kysak-Prešov-Plaveč mimo zastavané územie mesta. 

Letecká doprava 
1. strategické verejné medzinárodné  letisko Košice. 
2. regionálne verejné medzinárodné  letisko Poprad. 

Letisko Košice aj keď neleží na území Prešovského kraja svojím atrakčným obvodom pokrýva celú 
východnú polovicu Slovenska a časovou dostupnosťou má nespochybniteľný rozhodujúci význam 
pre riešené územie.  

 
Územie primárneho pólu rozvoja č.2  Poprad – Spišská Nová Ves 
Mesto Poprad ako dopravný uzol  so silným ekonomickým priestorom  generuje záujem investorov 
z čoho čiastočne profituje aj okres Spišská Nová Ves. Je vybavený potrebnou dopravnou 
infraštruktúrou nakoľko cez jeho priestor prechádza multimodálny koridor Va a tvorí západný 
nástupný priestor do prihraničného územia PR-SR  
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Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity je navrhovaná sieť 
hlavných pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre. 
 
Cestná doprava 

1. diaľnica D1 (E50, E75) Bratislava – Trenčín – Hričovské Podhradie – Žilina – Martin – 
Ružomberok – Poprad – Prešov – Košice - hranica Ukrajina, diaľnica tvorí západovýchodnú 
os územia Slovenska a lokalizovaná je v  súčasnosti v prevádzke úsek Važec-Mengusovce, 
úsek Mengusovce-Poprad (Matejovce) je v príprave v kategórii D 26,5/120. V úseku medzi 
Svitom a Popradom je navrhovaná mimoúrovňová križovatka sprístupňujúca letisko Poprad 
a súčasne súbežnú  cestu I/18. Celkovo Poprad bude napojený na D1 v troch 
mimoúrovňových križovatkách: vyššie uvádzaná s cestouI/18, v priestore Poprad-Veľká 
s cestou II/534 (Poprad-Starý Smokovec) a v priestore Matejovce s cestou I/67. 

2. cesta I/67, cestná komunikáciou vo funkcii medzinárodného turist. koridoru vo východnej 
severojužnej vetve (Kraków –   Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – 
Poprad – Vernár – Rožňava – Tornaľa  - Kráľ – MR  (Budapešť), 

3. cesta II/536, II/547 Spišský Štvrtok – Spišská Nová Ves – (Košice – Slanec – Zemplínske 
Jastrabie – Veľké Kapušany – Ukrajina) ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 

4. cesta I/67 v úseku Poprad – Spišská Belá ako súčasť ciest celoštátnej úrovne a ako privádzač 
na D1 v kategórii C 22,5/80 

Železničná a kombinovaná doprava 
1. železničná trať I. kategórie č. 120, AGC ako E40, AGTC ako C-E40, Žilina – Vrútky – 

Poprad – Kysak – Košice,  modernizácia na traťovú rýchlosť 120 - 160 km/hod, súčasť 
multimodálneho koridoru č. Va, 

2. železničná trať III. kategórie č. 185 Poprad – Plaveč, regionálna doprava, s možnosťou 
cezhraničnej turistickej dopravy, 

Letecká doprava 
1. regionálne verejné medzinárodné  letisko Poprad. 
 V atrakčnom obvode letiska sa nachádza časť Malopoľského vojvodstva v PR. 

 
Územie primárneho pólu rozvoja č.3  Humenné –Michalovce 
Ťažisko územia sa nachádza na území košického kraja. Mestom Humenné prechádza cesta I/74 
a železničná trať, čo vytvára dobré podmienky pre realizáciu väčších podnikateľských zámerov. 
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre. 
Cestná doprava 

1. cesta I/74 Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR/Ukrajina ako súčasť ciest celoštátnej 
úrovne.  Cesta I/74 Strážske - Humenné - Kamenica nad Cirochou patrí do siete ciest I. 
triedy s úsekmi rýchlostných  komunikácií. Cesta v celej trase, od hraníc s Ukrajinou až po 
Strážske, bola študijne sledovaná ako v klasickej tak aj rýchlostnej kategórii ako súčasť 
cestného prepojenia Prešov-Ubľa. Cestné prepojenie Prešov-Ubľa v súčasnosti pre jeho 
neaktuálnosť nie je pripravované a je uvažované ako možné druhé napojenie na Ukrajinu 
v prípade dramatických zmien v nárokoch ukrajinskej strany na zvýšenie pohybu tovarov 
a ľudí.  Návrh ÚPN - VÚC odporúča cestu v kategórii C 11,5/80 s územnou rezervou na 
možné rozšírenie (C 22,5/80) a obchvaty mesta Humenné, obcí Hažín nad Cirochou a 
Kamenica nad Cirochou, 

2. cesta I/18 Lipníky - Vranov nad Topľou – Strážske/Tovarné (I/15)– Humenné / Michalovce 
v rámci výhľadovej siete cestných komunikácií v systéme AGR s funkciou nadregionálnaj 
dopravy 

    V tomto koridore prebieha aj uvažované cestné prepojenie Prešov-Ubľa 
Železničná a kombinovaná doprava 

1. železničná trať III. kategórie č.193 Prešov- Vranov nad Topľou – Strážske- (Humenné) 
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2. železničná trať III. kategórie č.191Michaľany- Michalovce – Humenné – Medzilaborce – 
Vydráň – priechod Palota/Lupków hranica Poľskej republiky, celoštátna a regionálna 
doprava, predpoklad rozšírenia na medzinárodnú dopravu 

Letecká doprava 
1. regionálne letiska s rozvojovými možnosťami- potenciálne letiská všeobecného letectva  

Svidník, Kamenica nad Cirochou 
 
Územie sekundárneho pólu rozvoja Prešov – Bardejov 
Územie je špecifické v tom, že hosp. aktivity sú výrazne koncentrované  v priestore Bardejov, 
pričom priestor medzi Prešovom a Bardejovom tvorí len koridor pre dopravné pripojenie na krajské 
mesto resp. na územie primárneho pólu rozvoja Prešov-Košice a Prešov-Poprad. Mesto Bardejov 
leží na trase homogenizovaného cestného  ťahu, Ktorý bude vytvárať pohraničnú distribučnú os 
Slovenskej republiky pre cezhraničnú, nadregionálnu a regionálnu dopravu. 
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre: 
Cestná doprava 

1. homogenizovaný cestný ťah na slovenskej strane hranice (II/487, II/520, I/67, II/543, I/68, 
I/77) zaradený medzi koridory celoštátneho významu cestný ťah hranica SR/ČR – Makov – 
Čadca – Krásno nad Kysucou – Nová Bystrica – Oravská Lesná – Námestovo –Trstená – 
Suchá Hora – PR s pokračovaním PR – Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Ľubotín – 
Bardejov – Svidník, cestný ťah bude vytvárať pohraničnú distribučnú os Slovenskej 
republiky pre cezhraničnú, nadregionálnu a regionálnu dopravu 

2. preložka I/77 ako juhozápadný obchvat mesta Bardejov 
3.  cesta I/18 Prešov – Vranov – Strážske ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
4. cesta II/545 Kapušany – Bardejov – Becherov s návrhom na preradenie medzi cesty I. 

triedy. 
 

Územie sekundárneho pólu rozvoja Prešov – Lipany 
Územie tvorí pomerene husto urbanizovaný pás dolnej Torysy, v ťažiskovej polohe s cestou I/68 
v severo-južnom smerovaní. Cesta nevhodne prechádza cez intravilány sídiel s výrazne 
predeľujúcim účinkom, čo je vypuklé najmä na prejazdných úsekoch miest Sabinov a Lipany. Celé 
územie nemá vhodný príjazd  na D1, čo si vyžaduje zachádzku do Prešova a prejazd mestom do 
priestoru Prešov-západ s napojením na I/18 . 
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre: 
Cestná doprava 

1. cesta I/68 hranica Maďarská republika – Košice – Prešov – Stará Ľubovňa – Mníšek – 
hranica Poľská republika ako cesta pre nadregionálnu a cezhraničnú dopravu severojužného 
smerovania, 

Cestu je potrebné v úseku Lipany - Šarišské Michaľany postupne realizovať v samostatnej trase 
mimo sídla Lipany, Červenica pri Sabinove, Pečovská Nová Ves, Sabinov, Šarišské Michaľany 
v kategórii C 11,5/80 a úsek Šarišské Michaľany – Prešov (Dúbrava) v pôvodnej trase v kategórii C 
22,5/80 s napojením na severný obchvat Prešova (rýchlostná cesta R4) v mimoúrovňovej križovatke 
v priestore Dúbrava.Cesta tiež zabezpečí dopravné vzťahy územia s prihraničným priestorom SR-
PR . 
Železničná a kombinovaná doprava 

1. železničná trať I. kategórie č.188 Kysak – Prešov – Plaveč – hranica Poľská republika, 
AGTC ako C 30/1, modernizácia trate, rozvoj cezhraničnej a medzištátnej dopravy,  

V súčasnosti zámer rekonštrukcie trate na parametre trate AGTC s návrhovou rýchlosťou 120km/h 
je redukovaný na ukončenú elektrifikáciu. Modernizácia a zdvojkoľajnenie trate je predmetom 
výhľadových zámerov ŽSR.   
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Územie sekundárneho pólu rozvoja Giraltovce - Stropkov –Svidník 
Územie sa aktivizovalo a sformovalo pozdĺž cesty I/73, E371. Mesto Stropkov je mierne mimo tejto 
komunikácie, čo výrazne neovplyvňuje kooperačné vzťahy v území ani sa nepociťuje ako nevýhoda 
v dopravnej dostupnosti všeobecne. 
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity je navrhovaná sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre: 
  Cestná doprava 

1. uvažovaný multimodálny koridor s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ vedeným 
v línii PR (Lublin Rzeszów)   hranica PR - Vyšný Komárnik – Svidník - Giraltovce -  Prešov 
– hranica Košického kraja - Košice – hranica MR    (Miškovec – Debrecen) – koridor č.IV 
Constanca/Istanbul lokalizovaný pre rýchlostnú cestnú  komunikáciu R4  

2. cesty I/77, I/15, 575 Svidník –Stropkov - Medzilaborce – Palota - PR ako cestný koridor 
nadregionálnej úrovne ako súčasť cezhraničného slovensko - poľského homogenizovaného 
cestného ťahu „Karpatská cesta“ lokalizovanéh v predbežnej línii hranica SR/ČR – Makov – 
Čadca – Oščadnica – Zwardoň - Rajcza - Ujsoly - Novoť - Zakamenné - Námestovo - 
Tvrdošín - Trstená - Suchá Hora - Zakopané – Tatranská Javorina – Spišská Belá - Stará 
Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce – Palota – hranica 
SR/PR – Lupków 

  Železničná a kombinovaná doprava 
1. navrhovaná žel. trať ako uvažovaná územná rezerva v trase Bardejov – Zborov – Svidník – 

Stropkov – Lomné – Turany nad Ondavou – Holčíkovce – Sedliská – Hencovce – Vranov 
nad Topľou, bola štúdijne spracovaná  (v troch alternatívach) s uvedenou odporúčanou 
trasou. Uvedený koridor vyžaduje zabezpečiť nielen líniovú    trasu, ale aj priestory pre nové 
žel. zastávky obcí a žel. stanice miest Svidník a Stropkov. 

     Letecká doprava 
1. regionálne letisko s rozvojovými možnosťami- potenciálne letisko všeobecného letectva  

Svidník 
 
Územie sekundárneho pólu rozvoja Humenné-Snina 
Územím vedie cestaI/74 a železničná trať, ktorá je ukončená v obci Stakčín. Cesta aj železnica má 
len malé zaťaženie. 
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre: 
 
Cestná doprava 

 1.  cesta I/74 Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR/Ukrajina ako súčasť ciest celoštátnej 
úrovne. Cesta I/74 Strážske - Humenné - Kamenica nad Cirochou patrí do siete ciest I. triedy 
s úsekmi rýchlostných   komunikácií.  

Cesta v celej trase, od hraníc s Ukrajinou až po Strážske, bola študijne sledovaná ako v klasickej tak 
aj rýchlostnej kategórii ako súčasť cestného prepojenia Prešov-Ubľa. Cestné prepojenie Prešov-
Ubľa v súčasnosti pre jeho neaktuálnosť nie je pripravované a je uvažované ako možné druhé 
napojenie na Ukrajinu v prípade dramatických zmien v nárokoch ukrajinskej strany na zvýšenie 
pohybu tovarov a ľudí.  Návrh ÚPN - VÚC odporúča cestu v kategórii C 11,5/80 s územnou 
rezervou na možné rozšírenie (C 22,5/80) a obchvaty mesta Humenné, obcí Hažín nad Cirochou a 
Kamenica nad Cirochou, Snina, Stakčín 

2. cesta I/18 Lipníky - Vranov nad Topľou – Strážske/Tovarné (I/15)– Humenné / Michalovce 
v rámci výhľadovej siete cestných komunikácií v systéme AGR s funkciou nadregionálnaj 
dopravy. V tomto koridore prebieha aj uvažované cestné prepojenie Prešov-Ubľa 

 Železničná a kombinovaná doprava 
1. železničná trať III. kategórie č.193 Prešov- Vranov nad Topľou – Strážske- (Humenné) 
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2. železničná trať III. kategórie č.191Michaľany- Michalovce – Humenné – Medzilaborce – 
Vydráň – priechod Palota/Lupków hranica Poľskej republiky, celoštátna a regionálna 
doprava, predpoklad rozšírenia na medzinárodnú dopravu 

  Letecká doprava 
1. regionálne letiska s rozvojovými možnosťami- potenciálne letiská všeobecného letectva  

Svidník, Kamenica nad Cirochou 
 

Územie sekundárneho pólu rozvoja Vranov-Trebišov 
Územie v severojužnom smerovaní prepája cesta I/59 v súbehu so železničnou traťou Trebišov-
Vranov n.Topľou  
Pre potreby zvýšenia atraktivity územia pre nové hospodárske aktivity navrhujeme sieť hlavných 
pozemných komunikácii vytvárať v štruktúre: 
Cestná doprava 

1. cesta I/18 Prešov-Lipníky - Vranov nad Topľou – Strážske/Tovarné (I/15)– Humenné / 
Michalovce v rámci výhľadovej siete cestných komunikácií v systéme AGR s funkciou 
nadregionálnaj dopravy. V tomto koridore prebieha aj uvažované cestné prepojenie Prešov-
Ubľa 

2. cesta I/15  Svidník -  Stročín – Stropkov - Domaša – Vranov nad Topľou – hranica 
Košického kraja –(Trebišov), regionálny a nadregionálny význam, rekreačná doprava k 
Domaši 

3. cesta I/79 (predtým II/553), ), regionálny a nadregionálny význam 
Hraničný priechod Slovenské Nové Mesto generuje medzinárodnú hospodársku dopravu 

v prepojení MR-SR-PR 
Železničná a kombinovaná doprava 

1.    železničná trať III. kategórie č.193 Prešov- Vranov nad Topľou – Strážske- (Humenné) 
2 .    železničná trať III. kategórie č.192 (Michaľany)- Trebišov - Vranov n. Topľou, celoštátna 

a regionálna doprava,  
 
13. Koncepcia rozvoja technického vybavenia územia 
 
13.1 Vodné hospodárstvo 
 
Kvalita povrchových vôd  
Na riešenom území VÚC Prešovského kraja sa nachádzajú horné úseky hlavných tokov Hornád, 
Torysa, Topľa, Ondava a Laborec. Výnimkou je rieka Poprad, ktorej celé povodie na území SR je 
v Prešovskom kraji. Dve nádrže: Starina a Veľká. Domaša významne hydrologicky, ale  i 
kvalitatívne ovplyvňujú toky, na ktorých ležia. 
Poprad zahrňuje veľmi významnú oblasť Vysokých Tatier, v ktorej  sa nachádza jedenásť 
vodárenských tokov využívaných k zásobovaniu pitnou vodou celej oblati. Kvalita vody týchto 
vodárenských tokov, ktoré patria k najvýznamnejším ľavostranným prítokom rieky Poprad, je 
dobrá, vhodná na úpravu pre pitné účely. Pod areálmi Vysokých Tatier však dochádza k  
znečisťovaniu prítokov a je dopravované do rieky Poprad. Nečistené odpadové vody zo Svitu a 
nedostatočne čistené odpadové vody z mesta Poprad spôsobujú, že organické znečistenie vody 
(BSK5) prekračuje medzné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd a 
zvýšené koncentrácie ťažkých kovov, ortute (V trieda čistoty), zinku (IV), medi (III), určujú vode 
charakter veľmi znečistenej vody až po Veľkú Lomnicu. Ľavostranné prítoky s čistejšou vodou i 
samočistenie zlepšujú kvalitu vody Popradu až po zaústenie odpadových vôd z ČOV Kežmarok, 
ktoré zvyšujú obsah zlúčenín dusíka. V ďalšej trati, po Starú Ľubovňu, sa voda rieky pomaly 
zlepšuje, i keď viaceré parametre jej dávajú charakter znečistenej až silne znečistenej vody. 
Výrazne zhorší jej kvalitu odpadová voda pritekajúca z ČOV Stará  Ľubovňa, ktorá pridáva okrem 
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iného znečistenie fenolmi (IV). I keď sa po štátnu hranicu kvalita vody zlepší, predsa na základe 
ukazovateľov BSK5 (III), dusitanov (V), fenolov (IV) a koliformných baktérií (IV) má voda 
charakter silne až veľmi silne znečistenej vody. 

Dunajec tvorí na území SR štátnu hranicu s PR v dĺžke 17 km a preteká Pieninským 
národným parkom. Kvalita vody sa formuje na území PR a vykazuje znečistenie dusitanmi, fenolmi 
a baktériami, takže má charakter silne znečistenej povrchovej vody. Bolo by účelné vyhodnotiť 
vplyv vodnej nádrže vybudovanej neďaleko štátnej hranice na území PR na ekológiu územia.      

Hornád zasahuje na územie Prešovského kraja len hornou časťou svojho povodia. Celý úsek 
je zaradený do kategórie vodárenských tokov (vodárenský odber Smižany). Kvalita vody v rieke, 
vzhľadom k absencii čistenia odpadových vôd v priľahlých sídlach, je značne nepriaznivá, najmä 
z hľadiska bakteriologických ukazovateľov (V trieda), nerozpustených látok a zlúčenín dusíka (IV). 
Preto je vodárenský odber odstavený. Pravostranný prítok Bystrá je vodárenským tokom, s dobrou 
kvalitou vody, ktorý sa využíva ako zdroj pitnej vody pre Spiš. Novú Ves.  

Torysa je v hornej trati, po Tichý potok, vodárenským tokom s vyhovujúcou kvalitou vody a 
slúži ako zdroj vody pre Prešovský skupinový vodovod, aj keď tesne pod Nižnými Repášami a nad 
odberným objektom v Tichom Potoku má charakter znečistenej vody (dusitany, koliformné 
baktérie). Od Lipian sa kvalita jej vody zhoršuje (nerozpustené látky) od odpadových vôd 
z verejných kanalizácií Lipany, Šarišské Michalany a Sabinov, ale tiež z obcí ležiacich na tomto 
úseku. Pod Prešovom voda Torysy nadobúda charakter veľmi silne znečistenej vody i vplyvom 
ťažkých kovov, organického a bakteriologického znečistenia a taká vteká na územie Košického 
kraja. Aj Sekčov má v ústí vodu veľmi zlej kvality.  

Svinka na ktorej je plánovaná výstavba nádrže v Obišovciach (Košický kraj) je tiež silne 
znečistená najmä pri vyšších vodných stavoch (nerozpustené látky, organické a bakteriologické 
znečistenie).  

Topľa, až po profil Giraltovce, je zaradená do kategórie vodárenských tokov a jej vody sú 
využívané na zásobovanie miest Bardejov a Giraltovce pitnou vodou. Kvalita vody je nepriaznivá. 
Evidovaný je zvýšený obsah nerozpustených látok, dusitanových iónov (V. trieda) a veľmi 
nepriaznivé je aj mikrobiologické znečistenie (IV-V. trieda). Okrem obcí, v ktorých absentujú 
žiadúce čistiarenské kapacity, kvalitu ovplyvňuje aj poľnohospodárska činnosť a ďalšie 
antropogénne činnosti (lesohospodárska činnosť, komunikácie, skládky a i.) Vplyv odpadových vôd 
z Bardejova kvalitu vody ešte viac zhoršuje, vyskytujú sa i ťažké kovy (ortuť, kadmium, olovo) a 
prítok Radomky prináša znečistenie fenolmi. Najmä z uvedeného dôvodu je využívanie vody Tople 
pre zásobovanie Giraltoviec neúnosné a vyžaduje sa iný zdroj. V  ďalšej trati až po ústie do Ondavy 
sa kvalita Tople v zásade nemení, aj keď niektoré ukazovatele sa najmä vplyvom čistejších prítokov 
zlepšia.     

Ondava na celom úseku v riešenom území VÚC je zaradená do kategórie vodárenských 
tokov, s odberom vody nad Svidníkom a v Sedliskách, pre úpravu na pitné účely pre mestá Svidník 
a Vranov n/T. V profile Kučín je odber pre úpravňu Chemka Strážske, s možnosťou dodávky pre 
SKV Michalovce. Kvalita vody Ondavy nad Svidníkom vykazuje  mikrobiologické znečistenie 
a voda je podmienečne vhodná na úpravu pre pitné účely. Akosť vody pod Svidníkom sa výrazne 
nižšia. Obsah organických látok indikuje znečistenú vodu a zlúčeniny dusíka, nerozpustné látky 
z bakteriologickým znečistením vodu silne znečistenú. Ľavostranný prítok Ladomírka, ktorý je 
vodárenským tokom, podstatnejšie neprispieva k vylepšeniu vody Ondavy. Nepriaznivú kvalitu 
vody v celom hodnotenom úseku zhoršujú ešte nedostatočne čistené vody zo Stropkova a okolitých 
obcí, takže do VN Domaša priteká voda s celým radom ukazovateľov na úrovni V. triedy kvality. 
Za súčasnej kvality pritekajúcej vody VD Domaša nemôže byť výhľadovým zdrojom pitnej vody. 
Priaznivú kvalitu vody v toku pod nádržou negatívne ovplyvňujú ľavostranné prítoky Oľka a 
Ondavka. V úseku od Vranova n/T. až po sútok s Topľou, nadmerne zhoršujú akosť vody odpadové 
vody z Bukózy Vranov a o niekoľko km nižšie ešte odpadové vody z Chemka Strážske, ktoré sa do 
Ondavy dostávajú cez Kyjovský potok.  Kyslíkové ukazovatele indikujú na tomto úseku silne 
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znečistenú vodu (IV trieda) a podľa základného chemického zloženia a biologického stavu až veľmi 
silne znečistenú povrchovú vodu (V trieda). 

Laborec  má v hornom úseku, v dôsledku nedostatočne čistených odpadových vôd 
z Medzilaboriec, silne (chemické zloženie) až veľmi silne znečistenú vodu (mikro- biologické 
zloženie). Takú kvalitu si rieka zachováva až po Humenné. Podstatnejšie neovplyvní kvalitu 
Laborca ani prítok Cirochy. K výraznému zhoršeniu dochádza po zaústení odpadových vôd z ČOV 
Humenné. Podľa obsahu dusitanov a zinku má voda IV. triedu kvality a podľa bakteriologického 
znečistenia V. triedu kvality, t. j. veľmi silne znečistená povrchová voda a taká vteká na územie 
Košického kraja. Predpokladá sa výrazné zlepšenie kvality vôd po skončení výstavby novej ČOV 
Humenné. 

Cirocha a Stružnica nad vodárenskou nádržou Starina majú priaznivú kvalitu vody s menším 
mikrobiologickým znečistením (III trieda). Rušivo pôsobí aj výskyt nepolárnych extrahovateľných 
látok (NEL) vo vode, pravdepodobne z lesohospodárskej činnosti a živelnej prevádzky motorových 
vozidiel na účelových cestách v pásmach hygienickej ochrany VN. Obsah NEL je evidentný aj vo 
vlastnej nádrži a ich zdrojom sú tiež splachy z verejnej komunikácie Starina - Ulič, ktorá vedie 
v tesnej blízkosti VN po jej ľavej strane. Preložka tejto komunikácie je významnou požiadavkou 
z hľadiska ochrany akosti vody v nádrži. Kvalita vody, s výnimkou NEL, má dobrú úroveň. 
Obdobne možno hodnotiť vodu Cirochy pod VN Starina v celom úseku až po Sninu (I. až III. 
trieda). Vypúšťané odpadové vody z ČOV Snina zvyšujú vo vode rieky obsah dusitanov, NEL a 
zinku na úroveň IV. triedy (silne znečistená voda) a mikrobiologické znečistenie až na úroveň 
veľmi silne znečistenej vody (V. trieda) a prakticky v takej kvalite vteká do Laborca.  
Kvalita povrchových vôd je hodnotená na základe výsledkov sledovania v rokoch 1995 - 1996. 
Záverom možno uviesť, že všetky hlavné toky, ale i celý rad ich prítokov majú značne znečistenú 
vodu a v niektorých prípadoch je plnohodnotné využívanie takto znečistených vôd ohrozené, či 
znemožnené. Ako vidieť,  podstatnú časť zdrojov znečistenia predstavujú verejné kanalizácie, ktoré 
predovšetkým vyžadujú riešenie.  
 
Kvalita podzemných vôd  
Podstatná časť zdrojov podzemných vôd je vyhovujúca bez potreby náročnejších úprav. Lokality 
zdrojov podzemnej vody s problematickou, príp. ohrozenou  kvalitou vody sú: 

- riečne náplavy Cirochy od Sniny po ústie a Laborca od Humenného obsahujú zvýšený 
obsaho železa a mangánu, ropných látok a agresívneho oxidu uhličitého. 

- riečne náplavy Ondavy od Domaše infiltrujú povrchové vody rieky Ondavy, s nárastom 
hodnôt NEL, amónnych iónov a sekundárne železa a mangánu. 

- riečne náplavy Popradu, s  vyšším obsahom železa, mangánu, ropných látok a vyššou 
teplotou.  

- podzemné vody v riečnych náplavoch Tople majú dobrú kvalitu, zisťuje sa zvyšovanie 
hodnoty pH, chloridov, obsahu organických látok (CHSKMn) a koliformných baktérií.     
Niektoré uvedené zložky vo vodách v aluviálnych náplavách uvedených riek, hlavne v nížinných 
oblastiach, majú prirodzený pôvod (železo, mangán, zvýšený obsah oxidu uhličitého, amónnych 
látok, ale aj síranov a chloridov). Väčšina týchto zdrojov je však situovaná do údolných rovín, 
využívaných najmä poľnohospodárstvom. Je tu tiež priemysel, osídlenie, cesty, železničné trate a 
toky, v okolí ktorých sú vodné zdroje obvykle znečistené. Uvedené bodové i plošné zdroje 
ovplyvňujú v niektorých prípadoch (Bardejov, Svidník, Stropkov, Stará Ľubovňa a i.) kvalitu 
podzemných vôd v pririečných zónach veľmi negatívne.  V oblasti Vysokých Tatier majú niektoré 
vody zvýšený obsah voľného oxidu uhličitého, ktorý sa prejavuje agresívne, takže sa musia 
upravovať na odkysľovacích hmotách. Sú tu však aj podzemné vody s nízkou mineralizáciou a 
nízkym obsahom oxidu uhličitého, ktoré by zo zdravotného hľadiska bolo potrebné stvrdzovať.  
Ochrana podzemných vôd sa zameria najmä na: 
1.  Zníženie plošného zaťaženia povodia organickými látkami (budovanie kanalizácií, ČOV, zber 

olejov, likvidácia netesných septikov).  
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2.  Zlepšenie kvality vody v riekach  Poprad, Topľa, Ondava a Laborec, predovšetkým 
zabezpečením čistenia odpadových vôd vo veľkých sídlach (Svit, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Bardejov, Stropkov, Vranov n/T., Snina a Humenné).  

3.  Dodržiavanie vyhlášky Ministerstva životného  prostredia    Slovenskej republiky č.3982002 Z.z. 
z 10. júla 2002 o podrobnostiach určovania  ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o 
opatreniach na ochranu vôd. Ide spravidla o údolné nivy, s intenzívnou poľnohospodárskou 
výrobou, ktorej dôsledkom je najmä postupné zvyšovanie dusíkatých látok v podzemných 
vodách. Veľký podiel na znečisťovaní má i priemysel (zvyšovanie NEL, chlórované ľahké 
uhľovodíky a iné polutanty). 

4.  Stanovenie ekologických limitov, čím sa zabráni nadmernej exploatácii podzemných vodných 
zdrojov v pririečných zónach. Ekologické limity budú predstavovať kompromis medzi potrebou 
vodohospodárskych organizácii zabezpečujúcich dodávku pitnej vody na jednej strane a 
hydrologicko-hydrogeologického pohľadu na zabránenie preexploatácie podzemných vôd na 
strane druhej. 

5.  Doplnenie  existujúcich technológií úpravy podzemných vôd z aluviálnych náplavov o novú 
vhodnejšiu technológiu. 

 
Návrh opatrení na ochranu povrchových a pozemných vôd je zameraný na : 

  - ochranu výdatnosti vodných zdrojov s cieľom vylúčiť negatívne ľudské zásahy do 
prirodzeného     obehu vody; 

            - ochranu na zabezpečenie vyhovujúcej akosti vôd - na obmedzenie, alebo vylúčenie 
vplyvu znečisťujúcich látok, ktoré by mohli znemožniť, alebo ohroziť využívanie 
pozemných a povrchových zdrojov; 

               - ochranu územia určeného na výstavbu vodohospodárskych diel; 
            - zabezpečenie územia v zmysle územného plánovania na realizáciu vodohospodárskych  

opatrení.  
Územná ochrana zdrojov vody, podľa stupňa ochrany, sa zabezpečuje na území VÚC Prešovského 
kraja nasledovne: 
1.  Všeobecná ochrana  vyplýva zo zákona o vodách č. 184/2002 Z.z. a premieta sa do povinnosti 
všetkých, ktorí s vodami nakladajú. Plocha 3 978 km2 (44,2 %) územia Prešovského kraja, je 
chránené širšou regionálnou (CHVO), alebo špeciálnou sprísnenou ochranou (OP), pre všeobecnú 
ochranu  zostáva 5 015 km2, čo je 55,8 % územia kraja.  
2.  Širšia regionálna ochrana povrchových a podzemných vôd vyplýva z §§26 až 38 zákona o 
vodách a realizuje sa vyhlásením chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO), (príp. 
chránených krajinných oblastí (CHKO), národných parkov (NP) a vyhlásením maloplošných 
chránených území (MCHÚ) v zmysle zákona.  č.543/2002 Z.z. z 25. júna 2002 o ochrane prírody a 
krajiny. 
CHVO Vihorlat zaberá v Prešovskom kraji 95 km2 v ktorom je zdokumentované až 1117 l.s-1, z 
toho využiteľné v kategórii   C2  300 l.s-1 a v kategórii  C1 125 l.s-1. Zalesnenosť územia je 80%. 
Problematická je tu lesnícka výroba a rekreačná činnosť. Plánovanie, výstavbu, poľnohospodársku a 
inú hospodársku činnosť, možno vykonávať na území CHVO len v súlade s poslaním a potrebami 
tejto oblasti a to podľa Smerného vodohospodárskeho plánu, schválených územných plánov a 
v intenciách predpísaných pre CHVO. 
3. Sprísnená špeciálna ochrana sa vyhlasuje na ochranu využívaných zdrojov povrchových a 
podzemných vôd formou ochranných pásiem (OP). Do súboru území sprísnene chránených patrí aj 
inštitút vodárenských tokov. 
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Tab. č. : 13.1 Prehľad o pásmach  hygienickej ochrany vôd                                                                                                                                            

Predmet Údaj 

Celkový počet OP 312 

Počet zdrojov povrchovej vody 44 

Počet zdrojov podzemnej vody 268 

Plocha OP celkom [ha] 388 249 

                                        z toho: lesná [ha] 34 270 

                                                   poľnohospodárska [ha] 7 820 

                                                   iná alebo nezaradená [ha] 346 159 

Výdatnosť zdrojov celkom  l.s-1 4 031 

                                        z toho: povrchových  l.s-1 2 246 

                                                   podzemných  l.s-1 1 785 
Zdroj : SVP a.s. Banská Štiavniva, o.z. Košice 

 

Na území Prešovského  kraja je určených 44 vodárenských tokov, ktoré ako zdroje vody sú 
využívané už teraz alebo môžu byť využívané v budúcnosti.  Prehľad o nich podáva  (Tabuľka č. 13.2a v 
prílohe. č.1) 
K uvedeným druhom ochrany vodných zdrojov a k posúdeniu ich celkovej účinnosti, v súvislosti 
s ich plošným dopadom, možno konštatovať, že územná ochrana v Prešovskom kraji je plošne 
postačujúca.  
Navrhujeme určiť ekologické limity využiteľnosti zásob podzemných vôd, ktorých cieľom je aspoň 
obmedziť, ak nie úplne zabrániť negatívnemu dopadu na ekologickú rovnováhu krajiny. Navrhnuté 
ekologické limity budú predstavovať kompromis medzi potrebou vodohospodárskych organizácii 
zabezpečujúcich dodávku pitnej vody na jednej strane a hydrologicko-hydrogeologického pohľadu 
na zabránenie preexploatácie podzemných vôd na strane druhej. Navrhujeme predovšetkým 
zamerať sa v rámci VÚC na povodie Torysy a Tople. 
Ekologické limity využiteľnosti podzemných vôd bude treba považovať za hraničné, ich zavedenie 
do praxe v tejto oblasti vyvolá rad problémov. Bude treba nájsť nové vodné zdroje v iných 
lokalitách, tieto v prípade ich využívania budú mať stanovené nové PHO, kde je iný, sprísnený 
režim využívania územia, čo predstavuje ďalší dopad na územný rozvoj VÚC. 
Napriek tomu odporúčame ekologické limity v riešenom území VÚC uplatniť a tým aj prinútiť 
vodohospodárov k efektívnejšiemu a ekonomickejšiemu využívaniu vodných zdrojov (napr. 
znížením strát vody, úpravou ceny vody a pod.) 
 
Ochrana záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel  
V Prešovskom kraji sú v súčasnosti  v prevádzke 3 vodné nádrže s objemom nad 1,0 mil. m3   
s celkovým objemom 227 mil.m3 – Veľká Domaša, Malá Domaša, Starina. 
Z hľadiska územného plánovania má mimoriadny význam ochrana záujmových území výhľadových 
vodohospodárskych diel. Navrhované nádrže : 
-  kategória A a B –  vodárenské nádrže Tichý Potok, Jakubany a Lukov,                                                 
-  kategória C –  Bušovce, Obišovce, Pečovská Nová Ves, Hanušovce nad Topľou, 
   Nižná  Jablonka, Adidovce       
- prevod vody Poprad –  Torysa , 
- kategória E – Podolinec, Holumnica, Vydraň, Koškovce, Kamienka, Duplín, 
   Vojtovce, Jasenovce, Gerlachov, Bogliarka, Spišské Bystré, Levoča 
   a Olejníkov.         
Celkom je teda výhľadových a evidovaných lokalít pre výstavbu vodných nádrží v Prešovskom 
kraji 22, z čoho 2 nádrže zasahujú na územie PK z Košického kraja (Hrabušice a Obišovce) a jedna 
lokalita pre prevod vody.   
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Vzhľadom na rozporné názory na spôsob budúceho využitia nádrže Veľká Domaša, boli 
vypracované dokumentácie, ktoré hodnotia predovšetkým dve alternatívy: „Návrh opatrení“, ktorý 
bol vypracovaný v spolupráci s MŽP SR a MP SR firmou EKOPROAQUA v r. 1996 vychádzal 
z jestvujúcich podmienok využitia vodnej nádrže (ďalej len VN) na vodohospodárske účely a 
z podmienky zachovania VN ako výhľadového zdroja pitnej vody (po roku 2015). „Účelová 
urbanistická štúdia“ (ďalej len ÚUŠ) sa zamerala na preverenie územia ako rekreačného územia.  
Zrušenie stavebnej uzávery je vo všetkých dotknutých obciach všeobecne prijateľný krok. 
Redukovaná stavebná uzávera však bola prijatá s pochopením, pretože aj bez odberu vody z VN 
Veľká Domaša pre pitné účely, je nutné zachovať pre účely rekreácie, ale aj iné zámery, dobrú 
akosť vody, k čomu je nutné optimalizovanie výstavby a rozvoja najmä rekreačných aktivít hlavne 
v bezprostrednej blízkosti VN.. 
Vplyvy na poľnohospodársku výrobu pri rekreačnom využívaní nádrže sú nepodstatné. Pri 
ponechaní inovovanej stavebnej uzávery ďalší investičný rozvoj je však najmä v stredisku Nová 
Kelča (PD Holčíkovce) nepravdepodobný. 
VN Tichý Potok je uvažovaná ako zdroj pitnej vody pre oblasť Prešova a Košíc, čím sa uvoľní 
kapacita vodárenskej nádrže Starina podľa pôvodných zámerov na zásobovanie severovýchodných 
okresov Prešovského kraja  (do roku 2005 okresy Svidník a Stropkov, a po roku 2005 okres 
Bardejov)     a juhovýchodných okresov Košického kraja. Realizáciou VN Tichý Potok sa dosiahne 
aj určitá diverzifikácia zdrojov pre hlavné spotrebiská Košice a Prešov.  
VN Lukov je uvažovaná ako zdroj pre okresy Bardejov, Svidník a Stropkov a VN Jakubany pre 
okres Stará Ľubovňa. Alternatívou VN Jakubany je VN Holumnica.  
Podľa aktuálnosti výstavby  vodných nádrží je nutné spracovať štúdie o požadovanom rozsahu 
rezervácie územia. Pri VN Jakubany je nutné cestou MP SR žiadať vládu SR o vykonanie zmeny 
hraníc vojenského obvodu Javorina.  

 
Prevody vody 
V súčasnosti sú v Prešovskom kraji v prevádzke 3 prevody vody, všetky v povodí Ondavy: 
Prevod vody z Tople do Trnavky:  Voda sa prevádza do Trnavky, z ktorej umožňuje odbery vody 
pre veľkoplošné závlahy Tušice-Trebišov, pre Fruconu a cukrovar v Trebišove.. Prevádzané 
množstvo v priemere 1,190 m3.s-1. 
Prevod vody Ondava - Strážske: Odberný objekt s úpravňou vody je na ľavom brehu Ondavy 
v katastri obce Kučín. Odtiaľ sa voda prečerpáva do vodojemu Chemka Strážske. Povolený odber je 
500 l.s-1 a perspektívne 1000 l.s-1. Odoberané množstvo 0,395 m3.s-1, max. 0,505 m3.s-1. 
Prevod vody Strážske - Kyjovský potok: Tento prevod slúži pre odvedenie 156 l.s-1 vyčistenej 
odpadovej vody spolu s popolovinami z teplárne Chemka Strážske do odkaliska Poša na 
Kyjovskom potoku v povodí Ondavy. Z odkaliska sa vypúšťajú odsedimentované vody regulovane, 
v množstve 56 l.s-1,  cez Kyjovský potok do Ondavy. Prevádzané množstvo vody 0,116 m3.s-1, max. 
0,127 m3.s-1 
Navrhované prevody: 
Prevod vody z Popradu do Torysy sa navrhuje realizovať od hate Plaveč na Poprade do otvoreného 
kanála pri Šarišských Dravcoch, ktorý by viedol v trase Kučmanovského potoka až do Torysy. 
Kapacita prevodu by mala byť 6,0 m3.s-1. Prevod má zabezpečiť zlepšenie pomerov pri malých 
prietokoch na Toryse. 
 
Odtokové pomery 
 
Charakteristika a zhodnotenie územia z hľadiska odtokových pomerov 
Územie Prešovského kraja prináleží k horným častiam povodia riek Váh, Laborca, Ondavy s 
Topľou, Torysy, Hornádu a k povodiu Popradu a Dunajca. Toky horskej oblasti majú strmé a úzke 
údolia. Potreba úprav v tejto oblasti je zameraná na zamedzenie tvorby a pohybu splavenín. Toky 
podhorskej oblasti sa vyznačujú neustálenými korytami. Sú charakterizované množstvom splavenín, 
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ktoré sa ukladajú pri zaústení do hlavných recipientov. Vysoká intenzita dažďa, charakteristická pre 
túto oblasť, spolu  flyšovou stavbou územia spôsobujú, že najmä na prítokoch s malým povodím 
vznikajú ničivé povodne.  
Stav vybudovaných úprav je možné z technického hľadiska hodnotiť ako dobrý a upravené úseky 
ako prevádzky schopné. Väčšina v súčasnosti nezabezpečuje požadovaný stupeň ochrany na Q100 aj 
v dôsledku prirodzeného zmenšovanie prietokovej kapacity korýt splaveninami a o zarastanie 
medzihrádzových priestorov vegetáciou.  
Laborec preteká v kapacitne neusporiadanom koryte v úsekoch Strážske - Humenné a Humenné - 
Koškovce. Kapacitne nevyhovujú ani úpravy Udavy v Udavskom a Papíne, ako aj miestne úpravy 
Cirochy v úseku ústie - Snina. U Ondavy sa môžu vybudované úpravy hodnotiť ako vyhovujúce. U 
Tople je kapacitne nevyhovujúca úprava v Bardejove a úprava v Livovskej Huti. Kapacitne 
nevyhovuje ani ľavobrežná ochranná hrádza v Giraltovciach. U Trnavky je nedostatočná prietoková 
kapacita úprav v úseku Zemplínske Hradište - Vojčice. Z prítokov Tople je kapacitne nevyhovujúca 
úprava Čičavského potoka v Merníku a úprava Radomky v Giraltovciach.  Úpravy na Toryse 
kapacitne vyhovujú, pretože nové hodnoty maximálnych prietokov majú nižšie hodnoty ako boli 
hodnoty predchádzajúce. Hlavným a často jediným cieľom úprav minulého obdobia bolo 
odstránenie nebezpečenstva záplav a následné hospodárske využívanie získaného inundačného 
územia.  
 
Návrh opatrení na ochranu územia pred povodňami 
Úprava odtokových pomerov, t. j. technických a biotechnických opatrení na ovládnutie prietokov 
povrchovej vody spočíva najmä: 
- v ochrana pred povodňami - úpravy tokov, 
- v regulácii odtoku technickými zariadeniami, 
- v odvádzaní vnútorných vôd, 
- v regulovaní odtoku biotechnickými a agrotechnickými opatreniami, 
- na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity, 
- zlepšiť kvalitu povrchových vôd a chrániť podzemné vody realizovaním výstavby čistiarní  

odpadových vôd na celom území podľa územných plánov obcí, 
- zlepšovať vodohospodárske pomery na malých vodných tokoch v povodí zásahmi smerujúcimi 

k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych situácií počas   povodní aj v období 
sucha, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu poldrov  s cieľom zachytávať 
povodňové prietoky, 

- za účelom obmedzenia odtokov plavenín a splavenín z povodí bystrinných tokov relizovať 
výstavbu prehrádzok. 

Všeobecne sú úpravy zamerané, vzhľadom k zvýšeným hodnotám max. prietokov, na neškodné 
odvádzanie veľkých vôd, pričom v hornej časti hlavných povodí, ktoré prináležia k Prešovskému 
kraju, úpravy smerujú k zabezpečeniu ochrany intravilánov sídiel, k zlepšeniu nevyhovujúcich 
smerových pomerov a k stabilizácii koryta v extravilánoch. Podrobne sú navrhované úpravy tokov 
rozvedené vo vodohospodárskych plánoch povodí. „Podnikový rozvojový program investícií „  
Slovenský Vodohospodársky podnik š. p. (Tabuľka č. 13.2b v prílohe. č.1) 
 Návrhy zohľadňujú tieto zásady: 
-  pri úpravách tokov v intravilánoch bude potrebné zosúladiť vodohospodársky účel úpravy 

(ochrana pred Q100 vodou) s estetickými a ekologickými požiadavkami. Z hľadiska 
krajinotvorného treba venovať pozornosť príbrežnej zóne, ktorá spolu s vodným tokom má 
vytvárať pôsobivú zložku zastavaného územia, 

-  pri úpravách v extravilánoch treba v maximálnej miere zachovávať existujúcu trasu koryta a 
stabilnú časť priečneho profilu. Trasu toku skracovať len vo výnimočných prípadoch a odstavené 
meandre nezasypávať. V čo najväčšej miere zachovať pôvodné brehové porasty 

Z+D ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004 a UPG navrhuje realizovať tieto rekonštrukcie, 
príp. výstavby hrádzí: 
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1. okres Bardejov:  
- na Topli sa navrhuje sústavná úprava v Bardejovskej  Novej Vsi a Bardejove;  
- tok  Sekčov a Hrabovecký potok – Raslavice; 

2. okres Humenné:  
- od obce Rovné po Vyšný Hrušov vybudovať na Udave ochrannú hrádzu na ochranu 

intravilánu Vyšného Hrušova. V úseku cez Udavské  zrekonštruovať  na prietok Q100-
ročnej vody, 

- v Papíne  vybudovať obojstrannú hrádzu, 
- na Laborci v úseku Strážske - Humenné  a Humenné - Koškovce stabilizovať brehy a 

koryto. V intravilánoch obcí Kochanovce, Ľubiša a Hankovce sa navrhuje korytová 
úprava na Q100-ročnej vody. 

3. okres Kežmarok:  
-  v úseku Popradu v  Strážkach novú ľavostrannú hrádzu, 
-  na Ľubici v intraviláne mesta Kežmarok zvýšenie brehov, príp. vybudovanie ochranných 

múrikov. 
4. okres Medzilaborce 

-    na Oľke sa navrhuje sústavná úprava koryta pre ochranu intravilánu Oľky  a Repejová. 
5. okres Prešov:  

- na Toryse, v úseku Šarišské Bohdanovce - Prešov (km 34,0 - 52,67) sa navrhuje 
vyrovnanie toku priepichmi s vylúčením prudkých meandrov a korytová úprava 
v úsekoch, kde je to potrebné. V úseku Prešov – Orkucany (km 63,643 – 77,294) sa 
navrhuje smerová stabilizácia  toku vybudovaním výhonov, 

- tok Torysa – v trase: Kendice – Drienovská Nová Ves – Ličartovce – Lemešany – 
Bretejovce, vybudovať pravostranné ochranné hrádze, 

- na Sekčove v úseku Prešov - Šarišské Lúky) sa navrhuje obojstranné zvýšenie brehov na 
Q100. 

6. okres Poprad: 
- na Velickom potoku v intraviláne mesta Poprad  zvýšenie brehov; 
- na rieke Poprad obnoviť náhony nad Mengusovcami a Nové Štrbské Pleso (km 138,6 - 

138,8). 
7. okres Sabinov: 

- v intraviláne Sabinova a Brezovice vybudovať koryto naprevedenie Q100. 
8. okres Snina: 

-  na Ciroche od ústia v okrese Humenné po Sninu, naQ20,  
9. okres Stará Ľubovňa:  

- na Poprade v intravilánoch Orlova a Podolínca  vybudovať pravostrannú hrádzu, 
- v úsekoch Popradu, Mníšek nad Popradom, Medzibrodie, Malý Lipník a Orlov  

vybudovať novú ľavostrannú hrádzu. 
10. okres Stropkov:  

- vybudovať na Ondave, v intraviláne obce Miňovce ľavostrannú a pravostrannú hrádzu, 
- na Ondave, od zaústenia Brezničky po zaústenie Vojtoveckého potoka, od Breznice po 

Stropkov a od Duplína po Stročín  ľavostranná hrádza, 
- na ochranu intravilánu mesta Stropkov) na Q100 sa navrhuje  ľavostranná hrádza v dĺžke 

1,5 km 
11. okres Svidník:  

- vo Svidníku (km 115,35 - 116,96) sa navrhuje ľavostranná hrádza Ondavy 
s pokračovaním 400 m dlhou ľavostrannou hrádzou Ladomírky, 

- Vápenický potok – Svidnička, 
- potok v obci Rakovčík. 
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12. okres Vranov nad Toplou: 
- na Topli v úsekoch Vranov - Čaklov a Jastrabie nad Topľou - Vyšný Žipov   ľavostranná 

hrádza, 
- v úsekoch Tople Soľ - Hlinné  a Čierne nad Topľou - Bystré pravostranná hrádza. 
- retenčná nádrž nad mestom Hanušovce nad Topľou na toku Topľa    

Okrem uvedených významnejších úprav sú plánované úpravy podľa  Vodohospodárskeho plánu na 
roky 2008 až 2012 jednotlivých povodí uvedeného v prílohe. 
 
Návrh revitalizačných opatrení 
Lesnatosť povodia Laborca je 45,1 %, v povodí Tople je lesnatosť nižšia  41 % a v povodí Torysy 
len 30,1 %. Vysoká  lesnatosť je aj v povodí Popradu. V povodiach s nízkou lesnatosťou alebo 
poškodenými porastami sa v zvýšenej miere prejavuje eróziou, ktorá má negatívny vplyv na 
retenčnú schopnosť územia.        
Zamedzenie vplyvu erózie z hľadiska koncepčných prístupov delíme na: 
-  vylúčenie ohrozených plôch z užívania, 

- využívanie ohrozených plôch s využitím protieróznych opatrení. 
Ako optimálna sa javí kombinácia oboch prístupov. Zvýšenie retenčnej schopnosti povodia spočíva 
v zmenách spôsobu obhospodárovania lesov, v reštrukturalizácii hospodárenia na 
poľnohospodárskom pôdnom fonde v prospech trvalých trávnych porastov, v zmene vzťahu 
k zamokreným plochám, ktoré by sa mali stať súčasťou kostry ekologickej stability územia.  
 
Návrh opatrení: 
- Na bystrinách sa navrhujú úpravy, spomalenia odtoku vody a protipovodňovej ochrany stavieb, 
lesných ciest, objektov a skultúrnených plôch. 
- Na krátkych strmých svahoch horných častí povodí Laborca, Ondavy, Tople, Torysy a Hornádu 
treba využívať predovšetkým delenie a skracovanie svahov pomocou deliacich zasakovacích pásov.  
- Zvýšiť retenčnú schopnosť povodia zmenou spôsobu obhospodarovania lesov a 
reštrukturalízáciou hospodárenia na poľnohospodárskom pôdnom fonde v prospech trvalých 
trávnych porastov, najmä v povodiach VN Starina, VN Domaša a  vodárenského odberu Tichý 
Potok. 
- Oživiť a chrániť zamokrené polohy. 
-  V oblastiach s nízkym percentom zalesnenosti, v povodí Torysy a Svinky a čiastočne i stredného 
a dolného povodia Popradu zalesnenie, zníženie podielu holorubov a urýchlené zalesnenie 
novovzniknutých holín. Je potrebné dolesniť svahy Levočských vrchov, Šarišskej vrchoviny, 
Braniska a Čergova.  
- Možnosť zvýšenia retencie poskytuje i výstavba retenčných priehrádzok, najmä na bystrinách 
tečúcich z flyšovej oblasti v povodí Torysy, Svinky, Tople, Ondavy i Laborca.  
Regulácia odtoku technickými zariadeniami patrí k najvýznamnejším opatreniam. Pod týmito 
zariadeniami sa rozumejú vodné nádrže, hate a prevody vody.  
Zariadenia na odvádzanie vnútorných vôd sa v riešenom regióne nenachádzajú. 

 
Zásobovanie pitnou vodou 
Zhodnotenie územia z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
Z celkového počtu obyvateľov, žijúcich v počte 768 728 bolo na verejný vodovod napojených 550 
515 obyvateľov, t.j. 71,51 % čo je hlboko pod celoslovenským priemerom (79,4 %). Percento 
zásobovanosti by sa malo zvýšiť o 20 %, na 91,60 %, čím by sa Prešovský kraj priblížil 
zásobovanosťou iným krajom SR. 
V súčasnej dobe sú pre zásobovanie pitnou vodou Prešovského kraja rozhodujúce dve nadradené 
vodárenské sústavy, ktoré zásobujú a v hodnotenom období aj budú zásobovať rozhodujúcu časť, 
nielen riešeného regiónu PK ale i Košického kraja,  pitnou vodou. Ide o tieto vodárenské sústavy: 
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Východoslovenská vodárenská sústava (VVS), ktorá zásobuje rozhodujúce časti okresov 
Humenné, Snina, Vranov nad Topľou, Prešov a Sabinov a tiež okresy Michalovce, Trebišov 
Košice-mesto a Košice-okolie v Košickom kraji. VVS vymedzujú základné skupinové vodovody 
(SKV) a diaľkový prívod vody z VN Starina a celý bilančný koridor SKV: Snina, Humenné, 
Vranov nad Topľou, Trebišov - Sečovce, Prešov a Drieňovec - Košice. Z VN Starina bol 
rozhodnutím  OUŽP Košice-vidiek povolený odber 1000 l.s-1 s týmto rozdelením pre jednotlivé 
okresy: Humenné                    235 l.s-1 
             Vranov nad Topľov      95 l.s-1 
             Prešov                           70 l.s-1 
             Košice                         400 l.s-1 

             Michalovce                   60 l.s-1 

             Trebišov                     100 l.s-1 

Spišsko-popradská vodárenská sústava (SPVS), ktorej základnú kostru v okrese Poprad tvorí 
Popradský skupinový vodovod (SKV), a ktorý využíva zdroje podzemných vôd v Liptovskej 
Tepličke. Pretože oblasť Spišskej Novej Vsi (Košický kraj) a Levoče je nedostatková z hľadiska 
vlastných zdrojov vody, kryje sa deficit zdrojov vody v týchto okresoch prívodom vody z 
Popradského SKV a tým sa vytvára SPVS. Podtatranská oblasť je zásobovaná z miestnych zdrojov, 
resp. menších SKV. Počítame, vzhľadom na ohrozenosť miestnych vodných zdrojov v oblasti 
Vysokých Tatier, napojenie na SPVS. Problematika zásobovania pitnou vodou v prípade 
uskutočnenia vrcholových športových podujatí vo Vysokých Tatrách, nie je zahrnutá do riešenia 
vodného hospodárstva.     

                                                                                                                                                       Zdroj : VVS a.s. Košice  

V jednotlivých okresoch kraja je situácia v zásobovaní nasledovná:Okres Bardejov - so 75,21 % má 
približne rovnakú úroveň ako ostatné dva okresy SVS. Rozhodujúca časť zásobovaných 
obyvateľov, takmer 57 %, býva v okresnom meste. Vodovod má viac ako 2/3 sídiel okresu. 
Bardejovský SKV využíva zdroje podzemnej vody v lokalite Mokroluh - podzemné zdroje 
náplavov ale aj priameho odberu z Tople.  

Tab. č. : 13.3          Bilancia zdrojov a potrieb pitnej vody k roku 2015 v Prešovskom kraji 

Okres 
Počet obyvateľov 

Počet zásobovaných 
obyv. 

Celková potreba Zdroj Bilancia  Poznámka 
na vyradenie 

l.s-1 Stav  
Návrh 
2015 

Stav  
Návrh 
2015 

Qp l.s
-1 Qm l.s-1 l.s-1 l.s-1 

Bardejov 74 074 78 090 55 710 71 999  329,5 280,9 -48,6 100,0 
Humenné 64 883 67 445 50 205 61 975  336,2 177,1 -159,1 0,0 
Kežmarok 59 727 68 130 49 039 64 839  244,8 165,6 -79,2 39,0 
Levoča 30 516 33 599 24 998 31 976  125,1 46,1 -79,0 0,0 
Medzilaborce 12 966 12 465 9 268 11 166  66,3 25,6 -40,7 0,0 
Poprad 101 465 110 235 93 290 106 807  677,3 706,2 28,9 37,0 
Prešov 157 670 165 655 111 128 150 895  731,0 61,4 -670,5 6,0 
Sabinov 51 622 57 759 23 257 47 270  166,4 522,2 355,8 145,0 
Snina 39 416 40 608 28 591 37 814  154,1 1 039,9 885,8 0,0 
Stará Ľubovňa 49 004 56 487 32 789 50 070  188,1 154,8 -33,3 26,8 
Stropkov 20 328 21 342 15 042 19 248  71,8 43,7 -28,1 4,0 
Svidník 33 143 35 541 25 242 32 723  131,6 98,0 -33,6 47,0 
Vranov n/T. 73 914 81 742 32 144 72 873  286,3 131,8 -154,5 80,0 

Kraj spolu 768 728 829 098 550 703 759 655  3 509,2 3453,3 -55,9 484,8 
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Okres Humenné - má napojenosť 77,38 %, čo je nad celokrajský i regionálny priemer a využíva 
VVS. Takmer 72 % zásobovaných obyvateľov býva v okresnom meste a len necelých 29 % býva v 
27 obciach ktoré majú vodovod. Na VVS je napojených 16 sídiel. Zvyšných 12 obcí má samostatné 
vodovody využívajúce miestne zdroje vody.  

Okres Kežmarok - má na verejný vodovod napojených 82,11 % obyvateľov, pričom sa využíva 
predovšetkým SPVS a odber z Bielej vody. Približne polovica z 30 sídiel s vodovodom je napojená 
na SPVS. Belanský skupinový vodovod využíva zdroje podzemných vôd a to Šumivého prameňa a 
vrtu BTH-1 v Tatranskej Kotline. Vyše 71 % sídiel okresu je vybavené verejným vodovodom. Tri 
obce majú vodovod vo svojej správe. 
Okres Levoča - s nadpriemernou zásobovanosťou 81,92 %, je v rozhodujúcej miere zásobovaní zo 
SPVS, pričom takmer 55 % zásobovaných obyvateľov býva v Levoči. Ostatné spotrebiská sa 
zásobujú z lokálnych zdrojov. Z 33 sídiel okresu má vodovod 23 sídiel. Tri vodovody je v správe 
ObÚ.  
Okres Medzilaborce - má 71,48 %-nú zásobovanosť, z ktorej takmer tri štvrtiny predstavuje 
zásobovanosť okresného mesta a len niečo nad štvrtinu ostatných 9 obcí, ktoré majú vodovod. 
Využívajú sa zdroje podzemnej vody v náplavoch Laborca a tiež povrchový odber Danová. Okres 
má veľmi nepriaznivú zdrojovú situáciu. Bez vodovodu je 13 obcí. 
Okres Poprad - s nadpriemernou zásobovanosťou 91,94 %.Vyše 65 % zásobovaných obyvateľov 
patrí do dvoch miest: Popradu a Svitu. V okrese, okrem obce Vydrník, majú všetky obce zriadený 
verejný vodovod. Okres je v tomto smere najlepšie vybaveným okresom vo VSRG. Štrnásť sídiel je 
napojené na SPVS, ktorá je zásobovaná vodou zo zdrojov v Liptovskej Tepličke a Svite. SPVS je 
prepojená aj s Kežmarským SKV a Spišskou Novou Vsou a Levočou. Zvláštnu skupinu tvoria 
vodovody v tatranskej oblasti, ktoré využívajú najviac zdroje povrchovej vody, realizované 
priamymi odbermi z tokov. 
Okres Prešov - pretože vyše 80 % zásobovaných obyvateľov býva sa svojou napojenosťou 70,48 
% blíži ku krajskému priemeru. Situácia je však nie dobrá, v krajskom meste. Viac ako polovica sí-
diel (48) nemá verejný vodovod. Absolútna väčšina obyvateľov je zásobovaná z Prešovského SKV, 
ktorý využíva zdroje z náplavov Torysy ako aj priamy odber z tejto rieky. Na VVS je napojené 9 
sídiel. Jedenásť sídiel má vodovod spravovaný ObÚ. 
Okres Sabinov - patrí svojou zásobovanosťou 45,05 % k dvom okresom Prešovského kraja so 
zásobovanosťou pod 50 %. Pritom vyše 70 % zásobovaných obyvateľov býva v okresnom meste. 
Zo 43 obcí okresu má vodovod len 14 obcí. Zdrojom vody pre Sabinov a ďalších 5 obcí je 
Prešovský SKV. Ostatné obce využívajú lokálne zdroje. 
Okres Snina - málo prevyšuje zásobovanosťou 72,54 % krajský priemer. Absolútnu väčšinu, vyše 
70 % zásobovaných obyvateľov sú obyvatelia okresného mesta. Len deväť obcí má vodovod. Päť 
hlavných spotrebísk je napojené na VVS so zdrojom VN Starina. Ostatné obce využívajú lokálne 
zdroje. 
Okres Stará Ľubovňa - je so zásobovanosťou 66,91 % pod priemerom kraja. Takmer polovica 
dodávanej vody ide do okresného mesta a cca 53 % do 29 obcí, ktoré majú vodovod. Na 
vodárenskú sústavu nie je napojené žiadne sídlo. Rozhodujúcim je SKV Stará Ľubovňa, ktorý 
odoberá vodu z povrchového zdroja Jakubianka a tiež zo zdrojov podzemnej vody náplavov 
Popradu v Hniezdnom, Chmelnici, Plavnici a Plavči. Sedem vodovodov je v správe ObÚ. 
Okres Stropkov - má 74,0 %-nú napojenosť, čo je niečo nad celokrajským priemerom. 
V okresnom meste je sústredené takmer 70 % zásobovaných obyvateľov a zvyšných 30 % je 
rozptýlené v 16 obciach okresu. Rozhodujúcim zdrojom vody sú náplavy Ondavy. Štyri vodovody 
sú v správe obcí. 
Okres Svidník - má ešte o niečo vyššiu zásobovanosť ako okres Stropkov - 76,16 %. V okresnom 
meste býva vyše 50 % zásobovaných obyvateľov a zvyšok v 34 obciach, ktoré majú vodovod. 

Tridsaťtri obcí okresu je bez vodovodu. Zdrojom vody pre Svidník a blízke okolie je priamy odber 
z Ondavy a podzemné vody z náplavov Ladomírky. Štyri vodovody sú v správe ObÚ. 
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Okres Vranov nad Topľou - má so 43,49 % najnižšiu zásobovanosť nielen v PK ale i celom 
VSRG. Pritom cca 2/3 zásobovaných obyvateľov okresu býva v okresnom meste a zvyšok v 21 
obciach, ktoré majú vodovod. Vyše dve tretiny obcí okresu je bez vodovodu. Deväť sídiel je 
napojených na VVS, ale využívajú aj povrchový odber z rieky Ondava. 
 
Bilancia zdrojov a potrieb vody 
Bilancie pre výhľadové roky sú urobené podľa zásady porovnania maximálnej potreby vody a 
minimálnej výdatnosti vodných zdrojov. V kvantifikácii potrieb vody sú zahrnuté predpokladané 
nároky na pitnú vodu pre väčšie športovo-rekreačné zariadenia, turistické centrá a liečebné 
komplexy. 
 
Zdroje podzemnej vody 
Územie Prešovského kraja je chudobné na kvalitné podzemné vody. Najväčšie zásoby podzemných 
vôd sú zdokumentované v kvartérnych náplavoch hornej Torysy. Relatívne významné zdroje 
podzemnej vody sa vyskytujú aj v náplavoch v niektorých ďalších oblastiach ako sú: Stará Ľubovňa 
(Hniezdne, Mníšek nad Popradom), nad Bardejovom (Topľa), Stropkov - Sitníky (Ondava) a 
v okrese Humenné (Belá nad Cirochou. a Kamenica nad Cirochou).  
Významnejšie zdroje pramenných vôd sú už využívané a v prevládajúcej miere sú využívané aj 
podzemné vody z kvartérnych náplavov. Tieto sú na viacerých lokalitách nevhodnej kvality (vyšší 
obsah železa a mangánu, prípadne i dusíkatých látok) a vyžadujú úpravu a niektoré sú kvalitatívne 
ohrozené infiltráciou znečistených povrchových vôd. Preto niektoré zdroje sú pre nevyhovujúcu 
kvalitu, alebo jej ohrozenie, navrhnuté na vyradenie.  
Spolu so zdrojmi povrchových vôd sa má do roku 2015 vyradiť v Prešovskom kraji 484,0 l.s-1 

vody.V regióne Prešovského kraja predstavujú využiteľné zásoby podzemných vôd 3 678l.s-1. 
Z tohoto množstva sa pre zásobovanie pitnou vodou v Prešovskom kraji využíva v súčasnosti 1 
537,52l.s-1. Nevyúživaných zdrojov je 2 140,0 l .s-1 . Tieto nevyužívané zdroje podzemnej vody sú 
však veľmi rozptýlené  a často málo výdatné. Ich využiteľnosť pre vodárenské sústavy alebo SKV 
je malá, len 404 l .s-1.  
 
Zdroje povrchovej vody 
Za povrchové vodné zdroje sa považuje, z hľadiska kvantity, hospodársky využiteľná časť vodného 
fondu povrchových vôd záujmového územia. K využiteľnej časti vodného fondu patria prirodzené 
prietoky tokov, ako aj regulované prietoky, nadlepšené vodnými nádržami a prevodmi vody 
(pričom v toku by mal zostať nedotknutý minimálny bilančný prietok MQ = Q355d, ak nie je 
stanovené inak). 
Súčasný potenciál povrchových zdrojov vody 
 Vo Východoslovenskom regióne a zvlášť v Prešovskom kraji sa vo veľkej miere pre zásobovanie 
pitnou vodou využívajú zdroje povrchových vôd.  
Celkom je do roku 2015 navrhnutých na vyradenie 484,8 l.s-1 zo zdrojov povrchových a 
podzemných vôd.  
Prehľad o využívaných zdrojoch vody pre vybrané SKV Prešovského kraja.    
Návrh rozvoja vodovodov v Prešovskom kraji 
Zásobovanie vodou je v posledných rokoch poznačené značným poklesom odberov vody, ktorý je 
spôsobený útlmom výroby, zániku mnohých subjektov, reštrukturalizácie podnikov, obnovovania 
odberov vody z vlastných zdrojov a najmä zvýšením ceny vody. Toto zníženie odberov vody 
predstavuje 25 % a posúva realizáciu veľkokapacitných zdrojov na neskoršie termíny. Na druhej 
strane predpokladáme, že trend znižovania odberov sa v najbližších rokoch zastaví a súbežne so 
zlepšovaním hospodárskej situácie bude stúpať aj potreba vody. V tabuľke  je uvedený 
predpokladaný rozvoj zásobovania pitnou vodou v Prešovskom kraji do r. 2015. Zásobovanosť by 
zo 71,61 % v súčasnosti mala vzrásť na ;91,51 % v roku 2015.  
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     Tab. č. : 13.4 Rozvoj zásobovanosti obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov k r. 2005 a 2015 
Predmet \ rok súčasnosť 2015 

Celkový počet obyvateľov 801 380 829 098 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 644 149 758 708 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 80,38 91,51 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 2 855,6 3 509,2 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 3 453,3 3 453,3 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -450,8 -484,8 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] 146,9 -540,7 

                                                                                                                                                        Zdroj : VVS a.s. Košice  

V rámci koncepcie rozvoja vodovodov v 13 okresoch, ktoré tvoria Prešovský kraj, sa uvažuje s  
tendenciami uvedenými na tabuľke. Do roku 2015 sa navrhuje zvýšiť podiel zásobovaných 
obyvateľov z verejných vodovodov na 91,51%. Z okresov bude mať najnižšiu úroveň zásobovanosti 
okres Sabinov 81,84% a pod 90% hranicou zostanú ešte okresy Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľov 
a Medzilaborce. Naopak najvyššiu úroveň zásobovanosti bude mať okres Poprad 96,89% a nad 95 
% okresy Kežmarok a Levoča. 
Bilancia pre samotný Prešovský kraj bola ešte v roku 2005 priaznivá s prebytkom 146,9 l.s-1 a 
bilančný deficit sa prejaví až okolo roku 2010 a do roku 2015 narastie na 540,7 l.s-1. Určenie 
presného roku, kedy dôjde k zlomu na nedostatkový stav je problematické. Zo zdokumentovaných 
zdrojov sa navrhuje pre systémy v Prešovskom kraji využívať 404 l.s-1. Toto množstvo nebude 
postačovať na vykrytie deficitu  ani v Prešovskom kraji. Pritom bilancia sa musí posudzovať 
v rámci celej VVS, resp. jej západnej časti (Košický a Prešovský SKV). Deficit VVS predstavoval 
v roku 2000  93,6 l.s-1, v roku 2005 už 588,1 l.s-1 a v roku 2015 sa predpokladá až 1574,6 l.s-1. 
V súlade s pôvodnými koncepčnými zámermi VVS sa v jej rámci budú riešiť aj okresy Svidník, 
Stropkov, Bardejov a Medzilaborce, t.j. celá severovýchodná časť regiónu a zvýši sa podiel pre 
zásobovanie okresov Michalovce a Trebišov, čo kladie zvýšené požiadavky odberu z VN Starina. 
Táto skutočnosť neumožní zvíšiť dodávku vody z hlavného zdroja VN Starina do západnej časti 
VVS, t.j. do Prešova a Košíc. Po vyradení 271 l.s-1 k roku 2010 a až 540 l.s-1 k roku 2015 narastie 
deficit v tejto časti VVS, t.j. v Prešovskom a Košickom SKV, na 1005,2 l.s-1  v roku 2010 a až 
1444,1 l.s-1 v roku 2015. Pre VVS je možné využívať 296,0 l.s-1 z doteraz nevyužívaných zdrojov 
podzemnej vody. Ani plné využívanie týchto zdrojov a zvýšenie odberu z VN Starina na 1200 l.s-1 

(pri rozšírení úpravne vody v Stakčíne a zdvojení do Humenného s pokračovaním zdvojenia 
prívodu do Vranova nad Topľou) zďaleka nepokryje bilančné potreby. Preto je nutné 
bezpodmienečne v riešenom období vybudovať nový zdroj vody (VN Tichý Potok, VN Lukov). Pri 
VN Tichý Potok sa počíta s vodárenským odberom 638 l.s-1 a pri VN Lukov v 1. etape so 423 l.s-1 a 
v 2. etape rozšírením na 530 l.s-1. Nový veľkokapacitný zdroj  v západnej časti Prešovského kraja 
by súčasne diverzifikoval hlavné zdroje pitnej vody pre Prešov a Košice. Realizáciu VN Tichý 
Potok podporuje nielen existujúca úpravňa vody a vybudovaný prívod do systému VVS, ale tiež 
potreba vylúčiť súčasný hygienicky rizikový priamy odber z rieky Torysy.  
Nutnosť výstavby veľkokapacitného zdroja v západnej časti VVS podporuje aj potreba odbremeniť 
VVS o dodávku vody z VN Starina do Prešova a Košíc, vzhľadom na nutné prepojenie VVS cez 
Giraltovce, ktoré vyžaduje naliehavé riešenie do okresov Svidník a Stropkov a odtiaľ alternatívne 
až do Medzilaboriec a druhou vetvou do Bardejova. 
Deficit Spišsko-popradskej vodárenskej sústavy, v roku 2005 predstavoval 160,5 l.s-1 a k  roku 2015 
až 315,3 l.s-1. Prevažná časť nedostatku je lokalizovaná do okresov Spišská Nová Ves (Košický 
kraj) a Levoča, t.j. Spišského SKV, zatiaľ čo v oblasti Popradského a Kežmarského SKV je situácia 
priaznivá. Popri zásobovaní časti okresov Poprad, Spišská Nová Ves, Kežmarok a Levoča sa 
navrhuje rozšíriť SPVS aj do oblasti Krompách (a prip. neskôr i do časti okresu Gelnica) a 
pripojenie Tatranských vodovodov, ktoré majú problematické a nedostatkové zdroje. K tomu sa 
využijú v súčasnosti zdokumentované vodné zdroje v Tatranskej Kotline a Liptovskej Tepličke 
(108,2 l.s-1). Po využití týchto vodných zdrojov bude nutné, po roku 2010, využiť nový 
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veľkokapacitný zdroj VN Garajky na Ipolitci v okrese Liptovský Mikuláš o kapacite 1400 l.s-1, v 1. 
etape vybudovať prívod vody pre SPVS na kapacitu 500 l.s-1, čím by boli kryté potreby pre okresy 
Popred, Stará Ľubovňa a Spišská Nová Ves (a prip. Gelnica v Košickom Kraji). 
Deväť okresov by do roku 2015 malo dosiahnuť zásobovanosť nad 90 % (najvyššiu v okrese 
Poprad 96,89 %) a ostatné štyri nad 80 % (najnižšiu okres Sabinov 81,84 %). Vodárenské sústavy 
(VVS a SPVS) zostanú a budú zvyšovať  svoj podiel sa zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou. 
Vodárenské sústavy zostanú hlavnými a rozhodujúcimi kostrami vodárenskej zásobovacej siete 
v regióne Prešovského kraja. Vo všetkých okresoch   sa podľa možnosti budú napájať obce priľahlé 
k privádzačom vodárenských sústav na tieto sústavy. 
 
Okres Bardejov 
Doplňovanie zdrojov vody sa zabezpečí využívaním zdrojov podzemnej vody od 0,5 l.s-1, včítane 
vody z náplavov Tople na lokalitách Mokroluh, Rokytov a Bardejovská Dlhá Lúka, v množstve 
41,5 l.s-1.     Do roku 2010 by sa mali zriadiť vodovody napojením na skupinové vodovody alebo na 
vodárenskú sústavu v obciach Bzenov, Koprivnica, Lascov, Ortuťová, Šášová a Lopuchov a 
samostatné vodovody v obciach Nižná Voľa, Rešov, Richvald a Stebnická Huta. K roku 2015 by sa 
na skupinový vodovod mala napojiť Lipová a samostatné vodovody by mali vzniknúť v Regetovke 
a Kožanoch. 
Okres Humenné 
Z lokálnych zdrojov možno pre miestne vodovody uvažovať len okolo 11,8 l.s-1. Prevažná časť obcí 
sa bude napájať na VVS. Do roku 2010 sa uvažuje napojiť na sústavu obce Hrubov a Sopkovce a 
v rovnakej etape sa zriadia samostatné vodovody v obciach Maškovce, Pakostov a Ruská Poruba. 
Do roku 2015 budú na sústavu napojené obce Baškovce, Cernina, Lukačovce, Rovné a Turcovce a 
samostatné vodovody by mali vzniknúť v obciach Jankovce, Papín, Slovenské Krivé, Vyšná 
Jablonka, Vyšná Sitnica, Vyšný Hrušov, Závada a Zbudské Dlhé. 
Okres Kežmarok 
Riešenie deficitu v hodnote 147,6 l.s-1 k roku 2015 je možné využitím zdrojov podzemnej vody 
v Tatranskej Kotline o kapacite 21,0 a 27,3 l.s-1 a zvyšok prívodom vody z nového 
veľkokapacitného zdroja do celej SPVS (VN Garajky). Ostatné menšie zdroje vody sa využijú pre 
budovanie lokálnych vodovodov v obciach Malá Franková a Majere, Bušovce a Podhorany a do 
roku 2010 v obciach Jezersko, Jurské, Vlkovce a Vojňany. 
Okres Levoča 
Overené zdroje alebo lokality, ktoré je potrebné preskúmať sa využijú pre uvažované samostatné 
vodovody.  K jednotlivým obdobiam sa uvažuje s výstavbou vodovodov takto: 
K roku 2010 sa uvažuje vybudovať samostatné vodovody v obci Úloža a k roku 2015 v obciach 
Buglovce, Domaňovce a Nemešany.  
Využijú sa vodné zdroje v Levočskej Doline o kapacite 24,5 l.s-1. 
Okres Medzilaborce 
Samostatné vodovody sa uvažujú do roku 2010 v obciach Brestrov nad Laborcom, Čabalovce, 
Čabiny, Ňagov, Palota a Rokytovce, ktoré po vybudovaní prívodu z VVS budú napojené na sústavu 
s ostatnými obcami. Na skupinový vodovod sa do roku 2015 napojí obec Radvaň nad Laborcom 
a samostatné vodovody budú vybudované v obciach Repejov, Raškovce, Suskov, Valentovce, 
Zbojné a Zbudská Belá.  
Okres Poprad 
Z overených zdrojov vody, ktoré však vyžadujú aktualizáciu výsledkov prieskumom, možno 
počítať pre SPVS s využitím vrtu ST-3 (9,0 l.s-1) v Spišskej Teplici, vrtmi pri Lučivnej, MH-1,2,3 a 
HL-3,5 (38,4 l.s-1), vrt Nová Polianka VTH-8 (20 l.s-1), vrty Tatranská Lomnica LH-4,5 (24,5 l.s-1) a 
niektoré ďalšie, ktoré by sa využili pre miestne účely ako doplňujúce zdroje.  
Okres Prešov 
Na VVS mali byť napojejé obce Fintice, Ličartovce, Petrovany a Vyšnú Šebastovú. Samostatné 
vodovody sa zriadia v obciach Pušovce, Veľký Slivník a Zlatá Baňa. V ďalšej etape v rámci sústavy 
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sa majú vybudovať vodovody v Lipníkoch a samostatné s využitím lokálnych zdrojov v obciach 
Fulianka, Fričovce, Chminianská Nová Ves, Chmiňany, Radatice, Rokycany, Terňa a Víťaz, 
Pavlovce-Medzianky-Radvaňovce-Chmeľov ako aj obce v povodí rieky Torysy v rámci programu 
„Čistá Torysa“. K roku 2010 v rámci sústavy sa napoja obce Bertovce, Záhradné, Svinia, Kojatice, 
Župčany a k roku 2015 obce  Dulová Ves, Kokošovce, Malý Šariš, Medzany, Ondrášovce, Proč, 
Seniakovce, Tulčík a Záborské a ako samostatné vodovody Čelovce, Brežany, Geraltov, Križovany, 
Žipov a Chminianske Jakubovany. 
Okres Sabinov 
V okrese je bilančný prebytok vodných zdrojov  a aj po vyradení zdrojov ostane k roku 2015 
prebytok 208,4 l.s-1. Je to z tej príčiny, že ide o zdroje SKV, ktorého hlavným spotrebiskom je 
mesto Prešov.    Z významnejších zdrojov podzemných vôd sa uvažuje na systém napojiť vrty na 
lokalitách Brezovica II. a III., v množstve 55 l.s-1, niektoré ďalšie zdroje pre výstavbu samostatných 
vodovodov a vybudovanie nového veľkokapacitného zdroja (VN Tichý Potok o kapacite 638 l.s-1, 
rozšírenie úpravne vody a dobudovanie celého systému VN). K jednotlivým obdobiam sa uvažuje 
s výstavbou vodovodov takto: 
K roku 2010 sa uvažuje na sústavu napojiť obce Brezovička, Nižný Slavkov, Ostrovany,  a 
samostatné vodovody vybudovať v obciach Bajerovce, Daletice, Jarovnice, Uzovské Pekľany a 
Kamenica. 
K roku 2015 sa majú vybudovať samostatné vodovody v obciach Bodovce, Olejníkov, Oľšov, 
Ratvaj, Renčišov. 
Okres Snina  
V okrese je lokalizovaná VN Starina  a preto má okres bilančný prebytok vody v množstve 890,1 
l.s-1 v r. 2015. Na VVS sústavu do roku 2015 sa počíta i s napojením Ublianského SKV Kolonica – 
Ladomírov – Michajlov – Ubľa a Kalná Roztoka, Klenová – Ubľa a Ubľa - Dúbrava. K roku 2010 
sa vybudujú samostatné vodovody, s využitím blízkych lokálnych zdrojov vody, v obciach 
Brezovce, Čukalovce, Dúbrava, Hosťovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, 
Kolbasov, Kolonica, Ladomírov, Michajlov, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok a Topoľa 
a k roku 2015 samostatné vodovody v obciach Osadné, Parihuzovce a doplnenie zdrojov vody pre 
Pčolinné.    
Okres Stará Ľubovňa  
Z významnejších vodných zdrojov, ktoré môžu byť využité pre menšie skupinové alebo samostatné 
vodovody sú k dispozícii vrty HP-2,3,5,9 Plavnica - východ (15,0 l.s-1), ktoré pôvodne boli určené 
pre vodovod v obci Plavnica, ktorá sa však napojila na SKV Stará Ľubovňa. Ďalej sú to vrty pri 
Podolínci (11,8 l.s-1), vrty pri obci Starina HV-33,36 (19 l.s-1) a pri Vyšných Ružbachoch vrty VR-
3A,9 (13,2 l.s-1).    V okrese sa uvažuje s vybudovaním samostatných vodovodov k roku 2010 obce 
Haligovce, Kremná a Stráňany a k roku 2015 obce Ďurková, Hraničné, Lacková, Matysová, 
Obručné a Pusté Pole.  
Okres Stropkov  
Do roku 2010 by sa mal na VVS napojiť vodovod v obci Olšavka. Do roku 2015 sa predpokladá 
napojiť na skupinový systém obece Bžany a Kručov a samostatné vodovody vybudovať v obciach 
Kolbovce, Krišlovce, Kožuchovce, Miková, Malá Poľana, Potôčky, Staškovce, Varechovce a 
Vladiča. 
Okres Svidník 
Na základe stanoviska hygienických orgánov, vzhľadom na kolísavú kvalitu v súčasnosti 
využívaných zdrojov, ako aj ich problematickú ochranu sa uvažuje z prevádzky vylúčiť zdroje o 
kapacite až 47,0 l.s-1, čím deficit vzrastie na  -74,4 l.s-1 v roku 2015. Pretože v okrese sa vyhovujúce 
zdroje o potrebnej kapacite nevyskytujú, počíta sa s privedením vody z VVS.    Miestne zdroje vody 
s malými výdatnosťami sa využijú pre lokálne vodovody takto – zriadia sa samostatné vodovody 
v obciach Roztoky a Štefurov, Cernina, Kečkovce, Kračúnovce a Lužany, ktoré sa k roku 2015 
napoja na VVS. Do roku 2010 by sa mali vybudovať vodovody v obciach Pstrina, Beňadikovce, 
Dlhoňa, Kalnište, Lúčka, Mičákovce, Rovné a Šarbov a k roku 2015 v obciach Dobroslava, Fijaš, 
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Krajná Porúbka,  Vyšná Pisaná a Nižná Pisaná. Na VVS sa do roku 2010 obce Okrúhlé, Soboš, 
Valkovce, Rakovčík a do roku 2015 ešte obec Korejovce, Matovce a Nižný Mirošov.  
Okres Vranov nad Topľou 
Doteraz zdokumentované zdroje vody môžu byť, po prípadnom aktualizovanom prieskume, využité 
ako zdroje pre samostatné vodovody v obciach Banské, Ďapalovce a Rafajovce, v ktorých sa počíta 
s vybudovaním vodovodov k roku 2015. Rozhodujúce potreby je však možné kryť len vodou 
z VVS, na ktorú bude napojená obec Sečovská Polianka. Neskôr, k roku 2010 obce Jastrabie nad 
Topľou, Majerovce, Rudlov a k roku 2015 obce Čičava, Davidov, Detrik, Matiaška, Babie, Merník, 
Nižný Kručov, Ondavské Matiašovce a Skrabské. Na základe rozboru súčasného stavu zásobovania 
Prešovského kraja pitnou vodou skupinovými a samostatnými vodovodmi vyplýva, že niektoré časti 
okresov, prípadne celé okresy nie je možné zásobovať kvalitnou pitnou vodou na báze miestnych 
vodných zdrojov.  Rozhodujúce pre zásobovanie sú predovšetkým veľkokapacitné zdroje, 
predovšetkým VN Starina. Zásobovanie pitnou vodou Prešovského kraja je trvale previazane cez 
VVS s Košickým krajom a preto pri bilancovaní sme s tým počítali.  
 
Zásobovanie úžitkovou vodou 
 
Zhodnotenie územia z hľadiska zásobovania úžitkovou vodou 
Značná časť priemyselných závodov je zásobovaná pitnou a úžitkovou vodou zo zdrojov 
podzemných vôd (studne a vrty v areáloch závodov) alebo vodou z verejných vodovodov. 
Významné sú však odbery vody z povrchových zdrojov, najmä pri veľkých podnikoch, kde 
dostupnosť vody môže byť problémová (Chemosvit v zimnom období, potreba prevodu vody 
z Ondavy pre Chemko). Odbery úžitkovej vody pre priemysel po roku 1990 sa výrazne znížili. 
Vodohospodársky plán predpokladal napr. v povodí Hornádu zníženie potreby o 32 %, ale 
skutočnosť bola až 50 % a  odbery povrchovej vody klesli o 53 %. Podobná, i keď o niečo menej 
drastická situácia je aj v iných povodiach. Významnejšie priemyselné závody odobrali teda spolu 
z povrchových zdrojov 20,48 mil. m3.rok-1 vody. V súčasnosti tento trend je opačný a odbery 
stúpajú. 
Poľnohospodárske potreby smerujú k odberom pre živočíšnu výrobu a odberom závlahovej vody 
pre závlahy. Potreby pitnej vody pre napájanie zvierat a pre zamestnancov sa kryjú z miestnych 
zdrojov podzemnej vody alebo odberom z verejných vodovodov. Potreby pre závlahy sú kryté, až 
na jednu výnimku z povrchových zdrojov.  
V súčasnosti sú vybudované závlahy veľmi málo využívané.  

 
Výhľadové potreby pre zabezpečenie zásobovania úžitkovou vodou 
 
Potenciál povrchových zdrojov vody 
Nepriaznivá bilančná situácia (napätý, resp. pasívny stav) je na riekach Topľa a Ondava vo 
všetkých neovplyvnených profiloch.  Prirodzené prietoky na Topli vplyvom vodárenských odberov 
(Bardejov a Giraltovce) a prevodom vody z Tople do Trnavky nepostačujú kryť potreby 
v nepriaznivom období. Nepriaznivá situácia je aj na Toryse, kde vo všetkých profiloch 
v Prešovskom kraji je voľný potenciál záporný. Nepriaznivá situácia je aj na rieke Poprad nad 
Svitom a v Poprade.  Z toho vyplýva, že prípadný prietok pod profilmi so záporným voľným 
potenciálom je pre nižšie ležiace odbery nulový. Na Toryse by nepriaznivú situáciu mal zlepšiť 
plánovaný prevod vody z Popradu. Významným prvkom, ktorý ovplyvňuje pozitívne prietoky na 
vodných tokoch sú vodné nádrže a prevody vody.  
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Krytie výh ľadových potrieb 
Vo vodohospodárskych plánoch povodí sú uvedené výhľadové potreby úžitkovej vody pre 
jednotlivé významnejšie podniky. Potreba úžitkovej vody pre priemysel sa v najbližších rokoch 
mierne zníži. 
V najbližších rokoch potreba závlahovej vody neprekročí skutočné potreby z konca osemdesiatich 
rokov. 
Na základe uvedeného nepredpokladáme problémy so zásobovaním úžitkovou vodou. Určité 
problémy by mohli nastať s odberom závlahovej vody z Ondavy pod Hencovcami z hľadiska 
kvality. Výhľadove by sa súčastný stav v zásobovaní úžitkovou vodou mal ešte zlepšiť po realizácii 
uvažovaných vodných nádrží a prevodu vody.   

 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
Zhodnotenie územia z hľadiska zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd 
 Úroveň odkanalizovania v Prešovskom kraji je pod celovenským priemerom a dosahuje 47,3%. 
Najnižšiu úroveň rozvoja odkanalizovania vykazujú okresy Sabinov a Vranov nad Topľou s 28,3 % 
obyvateľov bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu. Úroveň pod 40% majú ešte 
okresy Stará Ľubovňa a Bardejov. Naopak najvyššiu úroveň, nad 60 % majú okresy Poprad a Snina.   
Počet čistiarní odpadových vôd v Prešovskom kraji je 44 a ich kapacita  je 164 410 m3.d-1. Viaceré 
z týchto ČOV dosahujú len nízky efekt čistenia pre nedostatočnú kapacitu, hydraulické i látkové 
preťažovanie a nezriedka i nevyhovujúcu technológiu. 
 
Návrh rozvoja kanalizácií a ČOV v území 
Pre výhľad k roku 2015 je v ÚPN VÚC navrhunuté v Prešovskom kraji zvýšenie podielu 
obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu z terajších  47,3 % na 75,0 %, 
t.j. o vyše 27 %. Celkový nárast výstavby kanalizácií a ČOV je podmienený súčasným nedostatkom 
ivestičných prostriedkov a realizácia, ktorú pripravujú obecné úrady, je závislá od štátnych dotácií. 
Jednoznačne realizovať skupinové kanalizácie v tých oblastiach, kde sú určené ochranné pásma 
vodných zdrojov. 
Navrhujeme využiť predovšetkým existujúce kanalizácie a ČOV okresných miest pre pripájanie 
okolitých obcí.  
Okrem SKK navrhujeme vybudovanie 460 samostatných kanalizácii s ČOV. s prihliadnutím na 
riešenie v zmysle ÚPN obcí takto: 
Okres Bardejov (69stavieb K+ČOV) 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Bogliarka, Brezovka, Cigeľka, Dubinné, Frička,  
Gaboltov, Gerlachov, Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Hutka, 
Chmeľová, Janovce, Jedlinka, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Komárov, Kožany, Krivé, Kríže, 
Kružlov, Kučín, Kurima, Kurov, Lenartov, Lipová, Livov, Livovská Huta, Lukavica, Lukov, 
Malcov, Marhaň, Mikulášová, Nemcovce, Nižná Polianka, Nižná Voľa, Nižný Tvarožec, Oľšavce, 
Ondavka, Ortuťová, Petrová, Poliakovce, Porúbka, Raslavice, Regetovka, Rešov, Richvald, Smilno, 
Snakov, Stebnícka Huta, Šarišské Čierne, Šašová, Šiba, Tročany, Vaniškovce, Varadka, Vyšná 
Polianka, Vyšná Voľa, Vyšný Kručov, Vyšný Tvarožec. 
Okres Humenné (20 stavieb K+ČOV) 
Adidovce, Baškovce, Brekov, Černina, Gruzovce, Hrubov, Maškovce, Modra nad Cirochou, 
Ohradzany, Prituľany, Rohožník, Rovné, Ruská Kajňa, Ruská Poruba, Slovenská Volová, 
Sopkovce, Turcovce, Valaškovce, Vyšná Sitnica, Závada.  
Kežmarok (34 stavieb K+ČOV) 
Abrahámovce, Bušovce, Havka, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Javorina, Jezersko, Krížová Ves, 
Lendak, Ľubica, Majere, Malá Franková, Malý Slavkov, Matiašovce, Mlynčeky, Podhorany, 
Rakúsy, Reľov, Slovenská Ves, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Stará Lesná, 
Stráne pod Tatrami, Toporec, Tvarožná, Vlková, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Výborná, Zálesie, 
Žakovce. 
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Levoča (24 stavieb K+ČOV) 
Baldovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrava, 
Harakovce, Jablonov, Klčov, Kurimany, Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, 
Poľanovce, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše, Vyšný Slavkov. 
Medzilaborce (14 stavieb K+ČOV) 
Čabalovce, Kalinov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Repejov, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Svetlice, 
Valentovce, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá. 
Poprad (24 stavieb K+ČOV) 
Gánovce, Gerlachov, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Kravany, Liptovská Teplička, Lučivná, 
Mengusovce, Mlynica, Poprad dostavba ČOV, Spišská Teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, 
Štôla, Štrba, Šuňava, Švábovce, Tatranská Javorina, Vernár, Vikartovce, Vydrník, Vysoké Tatry.  
Prešov (44 stavieb K+ČOV) 
Bretejovce, Bzenov, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fulianka, 
Geraltov, Gregorovce, , Hrabkov, Chmeľov, Chmeľovec, Chmiňany, Janov, Janovík, Kendice, 
Klenov,  Kojatice, Križovany, Lažany, Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Ľubovec, Lúčina, Malý 
Slivník, Medzany, Miklušovce, Mošurov, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Prešov 
intenzifikácia ČOV, Radatice, Ruská Nová Ves, Sedlice, Seniakovce, Svinia, Suchá Dolina, 
Šarišská Trstená, Šarišské Bohdanovce, Teriakovce, Terňa, Tuhrina, Tulčík, Veľký Slivník, Veľký 
Šariš, Víťaz, Záhradné, Zlatá Baňa. 
Sabinov (24 stavieb K+ČOV) 
Bajerovce, Bodovce, Červená Voda, Daletice, Hanigovce, Hubošovce, Jakubovany, Jakubova Voľa, 
Jarovnice, Lipany intenzifikácia ČOV, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Olejníkov,  Ostrovany, Poloma, 
Ratvaj, Renčišov, Rožkovany, Sabinov intenzifikácia ČOV, Šarišské Sokolovce, Uzovce, Uzovské 
Pekľany, Jakubovany, Uzovce.  
Snina (31 stavieb K+ČOV) 
Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná 
Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov, Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, 
Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príslop, Runina, Ruská Volová, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska 
Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Ulič, Uličské Krivé, Zboj. 
Stará Ľubovňa (35 stavieb K+ČOV) 
Čirč, Ďurková, Forbasy, Hajtovka, Haligovce, Hniezdne dostavba, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, 
Jarabina, Kamienka, Kolačkov, Kremná, Kyjov, Lacková, Legnava, Lesnica, Litmanová, Ľubotín, 
Malý Lipník, Matysová, Mníšek nad Popradom, Obručné, Plaveč, Pusté Pole, Ruská Voľa nad 
Popradom, Starina, Stráňany, Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, Veľký 
Lipník, Vislanka.  
Stropkov (33 stavieb K+ČOV) 
Baňa, Breznica dostavba kanalizácie, Breznička, Brusnica, Bukovce, Bystrá, Bžany, Duplín 
dostavba kanalizácie, Gribov, Havaj,  Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Lomné, Makovce, Malá 
Poľana, Miková, Miňovce, Mrázovce, Oľšavka, Potôčky, Soľník, Staškovce,  Stropkov, Šandal, 
Tokajík, Turany nad Ondavou, Varechovce, Veľkrop dostavba kanalizácie, Vislava, Vladiča, 
Vojtovce, Vyšný Hrabovec 
Okrem toho realizovať výstavbu kanalizácii a ČOV v rekreačných strediskách VN Domaša. 
Svidník (47 stavieb K+ČOV) 
Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Cigla, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Fijaš, Havranec, Hrabovčík, 
Hunkovce, Jurková Vôľa, Kalnište, Kapišová, Kečkovce, Kobylnice, Korejovce, Krajná Bystrá, 
Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné  Čierno, Kružľová, Kurimka, Ladomírová, Lužany pri Topli 
dostavba kanalizácie, Matovce, Medvedie dostavba kanalizácie, Mestisko, Mičakovce, Miroľa, 
Mlynárovce, Nižná Jedľová, Nižný Orlík, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Nová 
Polianka, Okrúhle dostavba kanalizácie, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Rovné, Roztoky, Soboš, Šarbov, 
Šarišský Štiavnik dostavba kanalizácie, Šemetkovce, Štefurov, Vagrinec, Vápeník, Vyšná Jedľová 
Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Železník.  
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Vranov n/T. (60 stavieb K+ČOV) 
Babie, Banské, Bystré, Čičava, Čierne nad Topľou, Ďapalovce, Davidov, Detrík, Dlhé Klčovo, 
Ďurďoš, Giglovce, Girovce, Hanušovce nad Topľou, Hencovce, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, 
Holčíkovce, Jasenovce, Juskova Voľa, Kladzany, Komárany, Kučín, Kvakovce, Majerovce, Malá 
Domaša, Matiaška, Merník, Michalok, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Nižný Kručov, Nová Kelča, 
Ondavské Matiašovce, Petkovce, Petrovce, Piskorovce, Poša, Prosačov, Rafajovce, Remeniny, 
Ruská Voľa, Sačurov, Sedliská, Skrabské, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka, Vavrinec, 
Vechec, Vlača, Vyšný Kazimír, Vyšný Žipov, Zlatník, Žalobín. 
Okrem toho realizovať výstavbu kanalizácii a ČOV 
    - v rekreačných strediskách  / VN Domaša - RS Nová Kelča,  objekt SVP š.p. N.Kelča, 
Autokemping Krym, RS  Holčíkovce , RS Poľany-Holčíkovce, RS Dobrá a Mládežnicka osada.... / 
    -  v samostane stojacich rómskych osadách nenaväzujúcich na zastavané územia jestvujúcich 
obcí. 
 
Zvláštne vody 
Podľa zákona č. 364/2004 Zb. o vodách (vodný zákon) za zvláštne vody sa považujú: 
-  minerálne vody -  zdroje prírodných liečivých vôd 
                             - zdroje minerálnych stolových vôd 
- vody, ktoré sú podľa banských predpisov vyhradenými nerastami 
- banské vody 

Zvláštnu kategóriu predstavujú geotermálne vody, ktoré sú druhom podzemných vôd a 
často spĺňajú kritéria klasifikácie pre minerálne liečivé vody. 

 
Minerálne vody 
Do tejto skupiny podzemných vôd patria – zdroje prírodných liečivých vôd 

    –  zdroje minerálnych stolových vôd          
Prešovský kraj je bohatý na výskyt minerálnych vôd. Tieto predstavujú významný prírodný 
fenomén dotvárajúci celkový charakter kraja. Výskyt minerálnych vôd, ich genéza, dynamika a 
využívanie sú podmienené prírodnými danosťami. Možnosti využívania minerálnych vôd 
v lokalitách s regionálnym a nadregionálnym významom sú podmienené všeobecným záujmom, 
záujmom štátnych orgánov, v lokalitách s lokálnym významom je rozhodujúci záujem miestného 
obyvateľstva odvijajúci sa od jeho aktivít, schopnosti využiť prírodné zdroje a ekonomicky ich 
prevadzkovať. 
Z pohľadu územného plánu Prešovského kraja sú významné následovné lokality, resp. zdroje 
minerálnych vôd: 

- prírodné liečivé zdroje – Bardejovské kúpele, Vyšné Ružbachy, Cígeľka 
- prírodné zdroje minerálnych stolových vôd – Lipovce-Salvator, Baldovce, Nová 
Ľubovňa, Sulín, Legnava 

- Soľanka ako vyhradený nerast (soľné ropy) – Soľná Baňa-Solivar 
Okrem uvedených významných zdrojov minerálnych vôd je na území Prešovského kraja mnoho 
prameňov, alebo prirodzených výstupov minerálnych vôd. Ide napr. o minerálne vody vo flyšovom 
pásme, kde je možné tieto vody rozdeliť na  

   -typ Na-HCO3  
   -typ Ca-HCO3  

Obidva typy obsahujú spravidla anióny Cl, Br, J, SO4, HCO3, NO3 a katióny Ca, Mg, Na, K, Fe a 
NH4.  
K prvému typu patria napr, pramene v Cígeľke (Štefan, Lodovicus, Slovan), Mikulášovej, Dubovej, 
Fričke a v Dlhej Lúke, ďalej vo Vyšnom Tvarožci, Šarišskom Čiernom, Bardejovských kúpeľoch 
(Hlavný a Lekársky prameň), Hažlín, Kelča, Šarišský Štiavnik, Radoma. Vody sírovodíkovo-
metánové sú zistené v lokalitách Vyšná Polianka, Becherov, Závadka, Vyšný Komárnik, Krajné 
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Bystré, Vyšný Tvarožec, Nižná Písaná, Gribov, Miková, Borov, Ďapalovce, Vyšný Hrabovec, 
Kolbovce, Ruská Poruba, Repejov, Hrubov. 

K druhému typu patria napr. vody Bardejovské kúpele, Tulčík, Mošurov, Nižný Tvarožec, 
Gaboltov, Petrová, Frička, Snakov, Terňa, Forbasy, Starý Smokovec, Toporec, Gerlachov, Haniska, 
Šindliar, Drienovská Nová Ves, Cemjata, Slovenská Ves, Jamník a Hrabské. 
V oblasti východoslovenských neovulkanitov (Slánske vrchy) sú na území Prešovského kraja známe 
pramene uhličitých minerálnych vôd v Kokošovciach, Zlatej Bani a v Rudľove. Viažu sa na zlomové 
línie SZ – JV smeru. Ide o Ca – Mg – HCO3 typ s mineralizáciou v Kokošovciach 2,5g/l, v Zlatej 
Bani 0,6g/l. Pramene sú jednoducho zachytené a využívané miestnym obyvateľstvom. 
Ochrana zdrojov minerálnych vôd sa realizuje na základe výsledkov rozsiahlych hydreogeologických 
prieskumov pre stanovenie pásiem hygienickej ochrany (OP). 

 
Pre ochranné pásma zdrojov minerálnych vôd platia nasledovné právne predpisy: 
Vyhláška MZd SR č.478/2001 Z.z. z 8.11.2001. ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma 
prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Baldovciach 
Vyhláška MZd SR č.479/2001 Z.z z 8.11.2001, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma 
prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v Lipovciach 
Vyhláška MZd SR č.480/2001 Z.z. z 8.11.2001, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma 
prírodných liečivých zdrojov v Cígeľke 
Vyhláška MZd SR č. 55/2005 Z.z. z 31.1.2005, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma 
prírodných liečivých zdrojov v Sulíne 
Vyhláška MZd SR č.  144/2005 Z.z. z 23.3.2005, ktorou sa uznáva prírodný zdroj 
podzemnej vody v obci Legnava za   zdroj prírodnej minerálnej vody    a vyhlasujú 
ochranné pásma zdroja prírodnej minerálnej vody v Legnave. 
V súčasnej dobe predstavujú minerálne vody rozvojový impulz v Prešovskom kraji. Okrem 
známych lokalít ako sú Bardejovské Kúpele, Vyšné Ružbachy, Nová Ľubovňa bude potrebné 
rozvinúť kúpeľníctvo a balneoterapiu aj v doteraz málo atraktívnych lokalitách, ako napr. Šarišský 
Štiavnik, Malý Sulín, Gánovce, kde v minulosti boli využívané kúpele. Obdobne je potrebné 
venovať pozornosť obnove menších zdrojov minerálnych vôd na ktoré je Prešovský kraj bohatý.  
 
Banské vody 
Na území Prešovského kraja sa nevyskytujú významné zdroje banských vôd (výtoky zo štôlní a 
banských diel). Okrem Zlatej Bane, kde sú malé výtoky z prieskumných štôlní, existuje súvislosť 
banských vôd s minerálnymi vodami v oblasti Kišovce-Švábovce, kde sú známe minerálnej vody, 
kedysi využívané a predávané pod názvom Tatra. Dnes tu existuje iba jednoduchý záchyt (kopaná 
studňa) sporadicky využívaný miestnym obyvateľstvom a turistami. 

 
Geotermálne vody 
Prešovský kraj disponuje oblasťami so zvýšeným zemským tepelným tokom. Tieto oblasti sú 
perspektívne z pohľadu využívania geotermálnej energie suchého zemského tepla, hlavne však 
z pohľadu využitia geotermálnych vôd. Geotermálne vody je možné využiť jednak ako energeticky 
zdroj (ekologicky čistý), hlavne však pre účely kúpeľníctva, rekreaácie, zdravotnej prevencie, 
v poľnohospodárstve a pre vykurovanie stavebných objektov.  
Základným prieskumom boli na území Prešovského kraja zistené tieto perspektívne oblasti : 
- Levočský bazén (Vrbov, Stará Lesná, Poprad, Veľký Slavkov, Arnutovce, Klčov,Plavnica) 
- Pribradlové pásmo (Lipany) 
- Východoslovenský neogén (prešovská časť Košickej kotliny) 
- Vonkajší flyš (Zboj a okolie) 
- Humenský chrbát  
 - Slanske vrchy (SZ – časť) 
Významnými lokalitami výskytu minerálnych vôd sú : 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   112

- Vrbov v okrese Kežmarok, kde je využívaná termálna voda z vrtov VR - 1 a VR - 2 so spoločnou 
výdatnosťou cca 60 ls-1 vody s priemernou teplotou 56 0C. Je tu realizovaný komplex bazénov, 
termálna voda je využívaná pre rybochovné hospodárstvo a pre vykurovanie skleníka 
poľnohospodárskeho družstva.  
- Stará Lesná v okrese Kežmarok kde je realizovaný geotermálny vrt FGP – 1 do hĺbky 3616 m 
s voľným prelevom vody na ústí vrtu v množstve 22 ls-1, s teplotou 58 0C a s mineralizáciou 2,8 – 
3,1 g/l. Voda bude slúžiť pre projektovaný rozsiahlý komplex preventívnej starostlivosti Tatra 
thermal. Projekt je v štádiu vydania územného rozhodnutia.  
- Poprad, kde bol realizovaný geotermálny vrt PP – 1 s termálnou vodou 48 0C teplou, výdatnosti 62 
ls-1 na voľnom preleve v ústí vrtu a s celkovou mineralizáciou 2,8 g/l. Okrem plánovanej výstavby a 
použitia pre kúpalisko  sa uvažuje s vykurovaním časti sídliska a miestného futbalového štadióna. 
- Veľký Slavkov v okrese Poprad, kde nebol ukončený geotermálny vrt VS – 1. V súčasnej dobe je 
odvŕtaný do hĺbky 1400 m, žiada sa jeho prehĺbenie aspoň do hĺbky 1800 m.  
- Plavnica, okres Stará Ľubovňa, kde boli v rámci prieskumu na ropu a živice realizované vrty PL – 
1 a PL – 2 (v Hromoši) a zistená termálna voda s výdatnosťou cca 5,0 ls-1, s teplotou na ústi 56 0C, 
avšak z mineralizáciou okolo 10 – 12 g/l a so zvýšenou rádioaktivitou. Pôvodný zámer využiť 
geotermálnu vodu pre skleníkové hospodárstvo je zatiaľ z technických príčin nerealizovateľný. 
V oblasti Lipany, okres Sabinov boli zistené geotermálne vody marinnogenného, infiltračne 
degradovaného typu s ložiskovou teplotou okolo 90 0C v hĺbke 2900 – 3050 m s mineralizáciou 7,3 
g/l, teda technicky obtiažne využiteľnou. V oblasti južne od Prešova, vrtom hlbokým 3500 m boli 
v intervale 2930 – 2964 m zistené geotermálne vody s ložiskovou teplotou 80 – 90 0C.  
Dnes využívané a hydrodynamickými skúškami overené zdroje geotermálnych vôd sú situované do 
oblasti podhoria Vysokých Tatier v tzv. Levočskom bazéne.  
V oblasti podhoria Vysokých Tatier, v lokalite Stará Lesná sa projektuje výstavba rozsiahleho 
areálu zdravotnej prevencie s využitím geotermálnej vody, jednak jako zdroja tepelnej energie 
(vykurovanie), jednak pre účely balneoterapie (kúpeľníctvo, bazénové hospodárstvo). Geotermálna 
voda nemá doteraz štatút liečivej termálnej vody.   
   

13.2 Energetika  
 
Legislatíva 
 
1. Zákon 656/2004 z 26.10.2004 o energetike a o zmene niektorých zákonov 
2. Zákon 657/2004 z 26.10.2004 o tepelnej energetike 
3. Nariadenie vlády SR č. 124/2006 z 30.3.2005, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu 
s elektrinou 
4. Návrh stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR 
5. Výnos URSO z 30.6.2005 č. 2/2005, ktorým sa ustanovuje rozsah cenovej regulácie v  
     elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených nákladov,     spôsob 
určenia výšky primeraného zisku a podklady na návrh ceny 
6.  Programové vyhlásenie vlády SR z r. 2002  
7. Smernica 2001/77/ES (Európsky parlament a Rada EÚ prijali dňa 27.septembra 2001)           
    o podpore elektrickej energie vyrábanej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom  
    trhu s elektrickou energiou. Smernica bola publikovaná v Úradnom vestníku ES dňa 27. 10.  
    2001.  
8. Uznesenie vlády slovenskej republiky č. 1149 z 1. decembra 2004 k návrhu koncepcie       
     využitia poľnohospodárskej a lesníckej biomasy na energetické účely  
9. Biela kniha OZE z 26. 11. 1997 
10. Energetická politika SR  
11. Národná stratégia trvalo udržateľného rozvoja SR, 10/2001 
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12. Správa o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vrátane stanovenia národných  
indikatívnych cieľov pri využívaní obnoviteľných zdrojov energie (MH SR, MŽP SR, MŠ SR z 30. 
4. 2004)  
 
13.2.1 Zásobovanie elektrickou energiou 
 
Na území Prešovského kraja nie sú žiadne významnejšie  zdroje el. energie. V prevádzke je jedná 
vodná elektráreň  a štyri teplárne, tieto teplárne v súbehu s teplom zároveň vyrábajú aj el. energiu 
pre vlastnú potrebu a pre odberateľov materských akciových spoločností. 
Mizivá časť elektrickej energie sa vytvára v malých vodných elektrárňach a to 1,5 % celkovej 
spotreby.  
Tab. č. : 13.5 Vodné elektrárne v kraji (r.2006): 

Prevádzkovateľ a miesto zdroja Typ zdroja 
Inštalovaný výkon 

MW  
Výroba el. energie v roku 

2002 (GWh) 
SE a.s. Bratislava – VE Domaša TG – vodná turbína 12,4 - 

                                                                                                               Zdroj: Prevádzkovateľ 
Tab. č. : 13.6 Teplárne v kraji: 

Prevádzkovateľ a miesto zdroja Typ zdroja 
Inštalovaný výkon 

MW  
Výroba el. energie v roku 

2002 (GWh) 
Vihorlat s.r.o. TG – parná turbína 18,0 20,7 

Chemes a.s. Humenné TG – parná turbína 24 71 
Chemosvit a.s. Svit TG – parná turbína 18,4 24 

Bukocel a.s. Hencovce TG – parná turbína 25 44,8 
                                                                                                               Zdroj: Prevádzkovateľ 

Tab. č. : 13.7 Celková výroba elektrickej energie v kraji 

Typ zdroja 
Rok (GWh) 

2000 2001 2002 
Závodné teplárne – parné 

turbíny 
170,0 166,4 160,5 

                                                                                                               Zdroj: Prevádzkovateľ 
Tab. č. : 13.8 Celková spotreba palív na výrobu el. energie v kraji 

Rok Tuhé palivá Kvapalné palivá Plynné palivá 
tis. t GJ tis. t GJ tis. t GJ 

2000 52,4 913 925 0,11 4 467 152 167 506 314 
2001 50,4 937 568 0,008 325 15 184,8 517 314 
2002 57,6 996 457 - - 14 351,6 489 986 

                                                    Zdroj: Prevádzkovatelia                                                                                                                                       
 

Spotreba elektrickej energie 
Spotreba jednotlivých druhov palív a energie v Prešovskom kraji (oblasť : lesníctvo, 
poľnohospodárstvo, doprava, priemysel a stavebníctvo) je v tabuľke nižšie. Zo štatistických 
údajov za rok 2007 vyplýva, že prešovský kraj je na 6. mieste v spotrebe elektriny spomedzi 
všetkých krajov Slovenska. Najväčšími spotrebiteľmi elektrickej energie pre vybrané oblasti 
hospodárstva v kraji sú okresy Sabinov a Humenné, najmenej spotrebujú okresy Svidník a 
Medzilaborce.  
 
Tab. č. : 13.9 Spotreba jednotlivých druhov palív a energie v Prešovskom kraji  

        (oblasť : poľnohospodárstvo, lesníctvo, doprava, priemysel a stavebníctvo) 
 1997 1998 1999 2000 2001 2006 

Čierne uhlie (t) 357 016 314059 314 778 306 460 287 576 268 778 
Podiel na SR (%) 3,00 2,9 3,0 3,1 2,76  
Nafta motorová (t) 86 334 84 006 43 933 39 252 40 357 47 491 
Podiel na SR (%) 10,5 9,4 7,9 7,9 7,8  
Vykurovacie oleje (t) 36 772 13550 12 768 10 247 10 143 8 756 
Podiel na SR (%) 5,4 2,0 3,0 5,7 1,9  
Zemný plyn (1 000 m3) 243 865 264 342 226 186 192 113 212,560 164 519 
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Podiel na SR (%) 4,5 5,7 4,6 4,0 5,0  
Elektrická energia (MWh) 827 554 991 570 819 994 820 085 689 455 970 930 
Podiel na SR (%) 3,9 4,8 4,4 4,4 3,9 5,88 
Teplo (GJ) 10 753 219 11 598 398 9 990 723 9 081 182 6406 783 6 498 296 
Podiel na SR (%) 8,1 8,7 8,8 7,8 6,5  

Zdroj: Štatistický úrad SR 

Zabezpečenie zásobovania Prešovského kraja elektrickou energiou od výrobcu -  Slovenské 
elektrárne a.s. (EVO Vojany I. a II.,  EMO Mochovce, EBO Jasl.Bohunice a iné) realizuje 
prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS,  a.s. Bratislava prostredníctvom svojich 400kV a  220kV 
vedení na území SR a kraja. 
 
Jestvujúce vedenia 400 kV a 220 kV 
Cez Prešovský samosprávny kraj prechádzajú nadzemné elektrické vedenia: 
 Tab. č. : 13.10 Vzdušné vedenia VVN 400 kV a 220 kV          

Okres prevedenie ID  od – do ES kV 
Číslo 

vedenia 
J – jednoduché 

D - dvojité 
LM, SN 1 LIPTOVSKÁ MARA – SPIŠSKÁ NOVÁ VES  400 V407 J 
SN, KE 2 SPIŠSKÁ NOVÁ VES   – LEMEŠANY 400 V408 J 
KE, TV 3 LEMEŠANY – VEĽKÉ KAPUŠANY 400 V409 J 
KE, SK, POLSKO 4 LEMEŠANY–KRAJNÁ PORUBKA-POLSKO 2 x 400 V477/478 D 
BB, KE 5 MEDZIBROD – LEMEŠANY 220 V273 J 
KE-MI 6 LEMEŠANY – VOJANY 2 x 220 V072 D 

LEMEŠANY– VOĽA  – VOJANY V285-V071 
KE 7 LEMEŠANY – USS KOŠICE 2 x 220 V277/278 D 

Zdroj: Prevádzkovateľ 

Tieto vedenia  sú prevádzkované Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou a.s.  

(v skratke SEPS a.s.), Bratislava. 
Prešovský kraj je zásobovaný el. energiou z nadradenej elektrizačnej prenosovej sústavy , ktorá 
napája elektrické stanice Spišská Nová Ves 400/110 kV, Lemešany 400/220/110 kV a Voľa 
220/110 kV. 
ES Lemešany, ES Spišská N.Ves a ES Voľa sú uvedené v tabuľke vzhľadom na dôležitosť 
zásobovania kraja elektrickou energiou, i keď vlastná elektrická stanica je v katastrálnom území 
Obišovce, Spišská N.Ves, resp  Strážske,  t.j. v Košickom kraji. 
Jestvujúce elektrické stanice VVN/VVN zásobujúce PSK elektrickou energiou 
   
Tab. č. : 13.11    Stanice VVN/VVN                     

Okres ID Názov, miesto kV Inštalovaný výkon MVA 
KS 
 

1 
 

ES LEMEŠANY 
 

400/220 1x500 
400/110 2x350 
220/110 1x200 

SN 2 ES SPIŠSKÁ NOVÁ VES  400/110                  2x250 
MI 3 ES VOĽA 220/110 1x200 
                                                                                                                                                                                  Zdroj: Prevádzkovateľ 
Z týchto elektrických stanic - transformovní sú napájané 110 kV vedeniami el. stanice VVN/VN 
uvedené v  tabuľke. Sú tu uvedené aj napájacie vedenia 110 kV pre veľkoodberateľov – Chemosvit 
Svit, ŽSR Plaveč, Bukóza Vranov, Chemes Humenné. 
 
Východoslovenská distribučná a.s. Košice  (VSD a.s.)    (predtým VSE a.s.) 
Na území Prešovského kraja pôsobí Východoslovenská distribučná a.s., (Východoslovenská 
energetika a.s.)  Košice, ktorej hlavnou činnosťou je nákup, rozvod a odbyt elektriny  pre účely 
zásobovania odberateľov:  
 - veľkoodber - firmy 
 - maloodber: obyvateľstvo a podnikatelia. 



Územná prognóza regiónu Prešov – Disponibilnosť územia Prešovského kraja pre vstup investorov 
Výsledné riešenie 

 

   115

Zásobovanie el. energiou pre odberateľov v 13 okresoch Prešovského kraja zabezpečuje Prevádzka 
distribučných sieti VN a NN (v skratke PDS VN a NN) delená na región Prešov, Michalovce 
a Poprad. 
PDS VN a NN dodáva elektrinu zákazníkom prostredníctvom svojich zariadení – elektrické vedenia 
v napäťovej hladine 110 kV, 22 kV, 10 kV a 0,4 kV  a transformátorové stanice.  
 
 Jestvujúce vedenia 110 kV 
   
Tab. č. : 13.12 Vzdušné vedenia VVN 110 kV                 

Okres 
prevedenie 

ID od – do ES kV Číslo vedenia 
J – jednoduché 

D – dvojité 
SN, PP 1 SPIŠSKÁ NOVÁ VES (SNV) – 

POPRAD 1 
110 6725 J 

SN, PP 
 

2 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES –  SVIT 
(LOPUŠNÁ) 

2x110 
 

6427 D 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – POPRAD 
2–SVIT(L) 

6428-6434 

SN, KK 3 SPIŠSKÁ NOVÁ VES – 
KEŽMAROK 

110 6411 J 

SN, SL 4 
 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – STARÁ 
ĽUBOVŇA 

2x110 
 

6421 D 
 

SN, SB SNV–LIPANY–PLAVEČ–ST.  
ĽUBOVŇA 

6422-6424-6423 

KK, SN 5 KEŽMAROK – STARÁ ĽUBOVŇA 110 6410 J 
PP 6 SVIT (LOPUŠNÁ) – POPRAD 1 110 6731 J 
PP 7 SVIT (LOPUŠNÁ) – ŠTRBA 110 6724 J 
PP 8 SVIT (LOPUŠNÁ) – CHEMOSVIT 2x110 6429/ 6430 D 
PP 9  SVIT (LOPUŠNÁ) – CHEMOSVIT 110 6431 J 
KE, PO 10 LEMEŠANY – PREŠOV 1 2x110 6729/ 6796 D 
KE, PO 11 LEMEŠANY – PREŠOV 2  2x110 6807/ 6808 D 
KE, VT 12 LEMEŠANY – VRANOV 110 6716 J 
KE, VT 13 LEMEŠANY – BUKÓZA 110 6841 J 
PO, BJ 14 PREŠOV 1 – BARDEJOV 2x110 6755/ 6756 D 
SK, BJ 15 BARDEJOV – SVIDNÍK 110 6751 J 
SK, HE 16 SVIDNÍK – HUMENNÉ 2x110 6851/ 6852 D 
HE, MI 17 HUMENNÉ – VOĽA  2x110 6615/ 6616 D 
MI,VT 18 VOĽA – VRANOV 110 6719 J 
VT, SV 19 VRANOV – SNINA 110 6717 J 
MI, HE 20 VOĽA –  CHEMES HUMENNÉ 2x110 6843/ 6844 D 
MI, HE 21 VOĽA –  STRAŽSKÉ 2x110 6875/ 6876 D 
MI, VT 22 VOĽA – BUKÓZA 110 6842 J 
KE, PO, KE 23 LEMEŠANY – KOŠICE 2x110 6795/ 6306 D 
PP, LM 24 ŠTRBA – KRÁĽOVÁ LEHOTA 110 7723 J 

                                                         Zdroj: Prevádzkovateľ    

 
 
 Jestvujúce elektrické stanice   
   
Tab. č.: 13.13 Stanice VVN/VN                    

Okres ID Názov, miesto kV Inštalovaný výkon         MVA 
BJ 1 ES BARDEJOV 110/22 40 + 40 
SK 2 ES SVIDNÍK 110/22 25 + 40 
HE 3 ES HUMENNÉ 110/22 25 + 25 
SV 4 ES SNINA 110/22 25 + 25 
PP 5 ES POPRAD 1 110/22 25 +40 + 25 
PP 6 ES POPRAD 2 110/22 25 +40 
KK 7 ES KEŽMAROK 110/22 25 +40 
SB 8 ES LIPANY 110/22 40 +25 
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PO 9 ES PREŠOV 1 110/22 50 +50 
PO 10 ES PREŠOV 2 110/22 40 +25 
SL 11 ES STARÁ ĽUBOVŇA 110/22 25 + 25 
VT 12 ES VRANOV 110/22 25 +40 + 25 
KE 13 ES LEMEŠANY 110/22 16 + 12,5 
SN 14 ES SPIŠSKÁ NOVÁ VES 110/22 40 + 40 + 25 
MI 22 ES Voľa 110/22 0 
PP 16 ES Svit (Lopušna) 110/22 Spínacia stanica 
PP 17 ES Chemosvit Svit 110/VN               3x25 
SL 18 ES ŽSR Plaveč 110/VN               2x10 
VT 19 ES Bukóza Vranov 110/VN               2x25 
VT 20 ES Stražské 110/VN               2x25 
HE 21 ES CHEMES HUMENNÉ 110/VN               40+3x25 

                                                                                                     Zdroj: Prevádzkovateľ    

 
Na území PSK chýbajú významnejšie zdroje výroby elektrickej energie. V oblasti zásobovania 
elektrickou energiou je z hľadiska kvality a spoľahlivosti dodávok energie pre odberateľov 
uvažované s nasledovným rozvojom uvedeným nižšie.  
Rozvoj elektrických vedení VVN (400 kV, 220 kV) 
Zvýšenie spoľahlivosti  v prenosovej sústave 400 kV sa dosiahlo výstavbou nového dvojitého 
vedenia 2x400 kV medzi Lemešanami a Krosnom (PL).  
 
Plánované vedenia 400 kV 
 
Rozvojové zámery SEPS a.s., plánované v katastrálnom území Prešovského samosprávneho kraja 
v zmysle  vyjadrenia SEPS a.s. Bratislava, sú nasledovné: 
A/ Pre posilnenie severnej magistrály realizovať výstavbu nového 2x400 kV vedenia  
     v koridore V273 Medzibrod – Lemešany,   
                       V407 Liptovská Mara – Spišská Nová Ves  
      resp.          V408 Spišská Nová Ves – Lemešany   a to variantne: 
      1. variant:  Výstavba nového plánovaného vedenia 2x400 kV súbežne s existujúcim 1x400   
                        kV vedením V407 (Liptovská Mara – Spišská Nová Ves ), resp.V408 (Spišská  
                        Nová Ves – Lemešany) za prevádzky po jeho južnej strane. 
                        Po výstavbe nového vedenia 2x400 kV a jeho uvedení do prevádzky sa  
                        existujúce vedenie 1x400 kV vedenie zdemontuje a jeho koridor už nebude  
                        využívaný pre účely elektrického  prenosového vedenia 
      2. variant:  V trase jestvujúceho 220 kV vedenia V273 (Medzibrod – Lemešany), ktoré za             
                         určitých podmienok SEPS a.s. plánuje zrušiť  a koridor perspektívne využiť  
                         na výstavbu nového 2x400 kV vedenia. 
B/ Výstavbou nového plánovaného vedenia 2x400 kV v pôvodnej trase vedenia V072/285    
     2x220 kV) Lemešany - Voľa, V071/072, resp. V409 Lemešany – Veľké  Kapušany  
     (400 kV) a to z dôvodu  útlmu 220 kV siete vo východoslovenskom regióne a plánovanou  
zmenou transformácie rozvodne Voľa  zo súčasných 220/110 kV na 400/110 kV. 
Po roku 2010 sa uvažuje s ukončením prevádzky 220 kV systému. 
Rozvoj elektrických vedení VVN (110 kV) a ES 110/22 kV 
Predpokladané zvýšenie spotreby el. energie pre maloodberateľov a veľkoodberateľov v kraji 
v nasledujúcom období bude pokryté prevažne z jestvujúcich elektrických staníc 110/22 kV. 
Posilnenie transformačného výkonu je plánované v el. stanici (ES) Bardejov, Humenné, Prešov 1 a 
Vranov.  
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Tab. č. : 13.14 Spotreba el. energie za r.1996 pre maloodber a veľkoodber po jednotlivých okresoch. Súčasne je 

tu uvedený predpokladaný nárast spotreby do r.2015. 

Okres 
1996 2015 

maloodber veľkoodber spolu maloodber veľkoodber spolu 
GWh GWh 

Humenné 60,6 30,2 90,8 85 38 123 
Vranov 105 25 130 140 32 177 
Snina 37,5 15,3 52,8 48 20 68 
Medzilaborce 19,3 5,8 25,4 27 14 41 
Stropkov 21,6 12,6 34,2 30 18,9 48,9 
Svidník 40,2 10,6 50,8 56 15 71 
Bardejov 77,5 36,5 114 107 51 158 
Prešov 198 173,2 371,2 270 225 495 
Sabinov 53,4 29,4 82,8 70 42 112 
St.Ľubovňa 63,9 27,5 91,4 83 38 121 
Kežmarok 35,2 27,7 62,9 45 39 84 
Levoča 52,8 15,4 68,2 69 21 90 
Poprad 161,9 149,7 311,6 220 200 420 
Spolu 926,9 558,9 1485,8 1250 753,9 2003,9 

                                                       Zdroj: - ÚPN VÚC Prešovského kraja,  2004   

 
Tento predpoklad sa môže meniť v závislosti od záujmu a prílevu investorov do lokalít kraja. 
Vzhľadom na problémy s nedostatkom el. energie v lokalite Prešov a okolie sa uvažuje v pláne 
rozvoja s výstavbou novej 110/22 kV ES Prešov 3 - Kronospan. Táto ES by mala byť napojená 
zaslučkovaním z vedenia (6755)/6756,  110 kV medzi ES Prešov 1 – ES Bardejov. 
Z dôvodu predpokladaného rozvoja lokality a osi rozvoja pozdĺž diaľnice  Prešov - Košice sa 
uvažuje s možnosťou výstavby novej 110/22 kV ES Prešov 4 v priestore Prešov – Haniska (lokalita 
Široké-Lominová).  Táto ES by mala byť napojená zaslučkovaním z vedenia 6729/(6796),  110 kV 
medzi ES Prešov 1 – ES Lemešany. 
V blízkej dobe sa uvažuje s výstavbou prepojovacieho 110 kV vedenia  na zokruhovanie napojenia 
elektrických staníc ES Prešov 1 , ES Prešov 2 a ES Bardejov prepojom vradeným do prerušeného 
vedenia (6807)/6806 a vedenia (6755)/6756 v koridore okolo Prešova z východnej strany. 
Realizáciou tohto zokruhovania bude splnená podmienka pre možnosť zahustenia novej ES 110kV 
pre potenciálneho investora priemyselného parku v lokalite Grófske (Nižná Šebastová), ale aj pre 
potreby mesta Prešov v tejto časti. 
V rámci rozvoja  je plánované jednoduché 110 kV vedenie medzi ES Sobrance a ES Snina do roku 
2010 a následne druhý poťah-posilnenie prepojenia  ES Snina  a ES Vranov.   
Pre zvýšenie spoľahlivosti zásobovanie Chemesu Humenné je plánované prepojenie z ES  
Humenné na úrovni 110 kV do roku 2010. 
V rozvojových zámeroch VSD a.s. Košice je výstavba vzdušného 110 kV prepojovacieho vedenia 
z ES Snina do Poľska. Potenciálna trasa vedenia by prechádzala územím CHKO Východné Karpaty 
v úseku hlavného hrebeňa Laboreckej vrchoviny tvoriacej hranicu s Poľskom. Predmetné územie 
pokrývajú viaceré regionálne alebo nadregionálne biocentrá a biokoridory. Celé územie Laboreckej 
vrchoviny (časť územia CHKO) je zaradené medzi navrhované chránené vtáčie územie. Vzhľadom 
k uvedenému bude výber trasy pre predpokladaný zámer obtiažny.  
 
 
Popis návrhu plôch priemyselnej výroby a turizmu  
 
A/ Hlavné oblasti priemyselnej výroby:  
1. kategória -  PZ                                         Soľ 
                        PZ                                         Kežmarok 
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                        PZ Ferovo                            Vranov n/Topľou 
                        PZ Za traťou                        Lipany 
                        PZ                                        Svidník juh 
                        PZ                                        Snina  
                        PZ Nižné dĺžavy                  Humenné 
                        PZ                                        Bardejov - Sever 
Sú to lokality s najvhodnejšími rozvojovými predpokladmi z hľadiska hodnotených kritérií. Takmer 
všetky priemyselné plochy tejto kategórie sú zároveň súčasťou pólov rozvoja priemyslu 
Prešovského a Košického kraja a to buď troch hlavných (Prešov – Košice , Humenné – Michalovce, 
Poprad – Spišská Nová Ves) alebo piatich sekundárnych (Prešov – Lipany, Prešov – Bardejov, 
Svidník - Stropkov – Giraltovce - Hanušovce nad Topľou, Humenné – Snina, Vranov nad Topľou – 
Trebišov) pólov rozvoja. Nachádzajú sa zväčša v rámci centier osídlenia 1., 2. a 3. skupiny (ide 
najmä o okresné mestá 
2. kategória – v tejto kategórii je evidovaných 35 lokalít s menej perspektívnymi faktormi rozvoja,  
ktoré je možné rozdeliť do dvoch odlišných podskupín. Do prvej podskupiny patria priemyselné 
plochy situované na urbanizačnej osi Prešov – Košice. Ide o ekonomicky a urbanizačne 
najdôležitejší priestor v rámci východného Slovenska.  
3. kategória – v tejto kategórii je evidovaných 15 priemyselných lokalít, s najmenej perspektívnymi 
faktormi rozvoja 
 
B/ Hlavné oblasti turizmu a cestovného ruchu:  
 
Boli stanovené hlavné a vedľajšie rozvojové osi turizmu a cestovného ruchu, popísané vyššie  
s uvedením zásad pre umiestňovanie aktivít cestovného ruchu v regiónoch Prešovského kraja: 
- rozvoj nových stredísk turizmu orientovať do podhoria Východných Tatier a Zamaguria, a tým 

odbremeniť centrálne časti Vysokých Tatier, 
- novou výstavbou nezvyšovať ubytovacie kapacity v strediskách na území národných parkov, 
- nové strediská situovať najmä do podhorských častí okresov,  
- znižovať turistickú záťaž exponovaných vysokohorských priestorov rozšírením a skvalitnením 

ponúkaných doplnkových služieb v existujúcich strediskách, 
 
 
Návrh zásobovania vytypovaných lokalít elektrickou energiou 
Napojenie odberov 
Pri spracovaní návrhu prognózy a vytypovaní lokalít  rozvoja pre výrobu a turizmus nie je 
konkrétne špecifikovaný typ výroby ani špecifikácia turistických zariadení a stavieb a týmto bez 
súčasného vedomia o tom, čo v danej lokalite bude fungovať, nie je reálne možné zbilancovať 
požiadavky na predpokladané odoberané množstvo elektrickej energie v danej lokalite. Z tohto 
dôvodu sú ďalej len všeobecné návrhy na zásobovanie elektrickou energiou vytypovaných lokalít. 
Pokrytie nárokov na elektrickú energiu pre navrhované lokality vytypované v tejto prognóze bude 
smerované s ohľadom na investičné nároky na napäťovú hladinu max. 110kV.  
V súčasnosti sú elektrické stanice ES VVN/VN a distribučné rozvody VN kapacitne postačujúce 
pre bežný rozvoj kraja a dodávka el.výkonu je zabezpečená z existujúcich elektrických staníc 
110/22 kV a VN vedení ešte na niekoľko rokov.   
Takto sa dajú pokryť malé odbery obcí, turizmu – vlek s príslušenstvom či rekreačné centrum 
nenáročné na energie. 
Oblasti priemyselnej výroby 1. kategórie sa nachádzajú sa zväčša v rámci centier osídlenia 1. 2. a 3. 
skupiny (ide najmä o okresné mestá). ktoré poskytujú priemyselnej výrobe väčšie možnosti 
napojenia na zdroj elektrickej energie z elektrickej stanice ES VVN/VN v/pri okresnom sídle 
novými VN vedeniami. 
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Nevýhodou lokalít 2. a 3. kat. je to, že často krát je viac problematická dostupnosť napojenia na   
technickú infraštruktúru. 
Skokové požiadavky na väčší odber (priemyselný park, náročná turistická lokalita ap)  bude možné 
riešiť cez nové samostatné VN vedenia vzdušné alebo káblové z najbližšej, resp.dostupnej ES 
110/22 kV, v závislosti  na vzdialenosti lokality výroby alebo turizmu od ES.  Takýmito lokalitami 
sa z návrhu prognózy pre výrobu a turizmus javí  
-  Prešov – Košice  popri diaľnici /napojiť novým VN vedením z ES  Prešov 2, resp. z ES Prešov 4 

Haniska po jej výstavbe a z ES Lemešany po jej rozšíreni na VN strane/ 
-  Os Humenné – Snina hlavne lokalita Biele skaly – Kolonica pri Stakčíne /napojiť novým VN 

vedením z ES  Snina a z ES Sečovce/  
-  Prešov – Branisko  popri diaľnici /napojiť novým VN vedením z ES  Prešov 1, resp. z ES Prešov 

4 Haniska po jej výstavbe  a z ES Krompachy/ 
 V miestach, kde požiadavka na odoberaný výkon bude vysoká, alebo vzdialenosti od blízkych ES 
budú veľké, resp. kde nebude inštalovaný výkon zdrojov v ES postačovať, bude potrebné uvažovať 
s rekonštrukciou –zvýšením existujúceho výkonu blízkej ES alebo s výstavbou novej ES 110/22 
kV. 
Takýmito lokalitami sa z návrhu prognózy pre výrobu a turizmus javí 
-  lokalita Vtáčie údolie - Humenné  (predpoklad veľkého odberu) /predpoklad výstavby novej ES 

110/22 kV ES Humenné 2 (pokiaľ bude nedostatočný výkon blízkych jestvujúcich ES 110/22 
kV:  ES Humenné, ES Strážske, ES Vranov, ES Voľa)/ 

-  Os Prešov – Svidník   (predpoklad rozvoja-rýchlostná cesta pre motorové vozidla na PL) / nová 
110/22 kV ES Giraltovce s napojením novým VVN vedením z ES  Svidník  a VVN vedením 
(súbeh s V477/478) vradeným do vedenia  VVN medzi ES Prešov 1 - Bardejov / - Svit - Poprad - 
Sp. Bela – St.Ľubovňa – Spišské Podhradie -  Levoča  - okruh / nová 110/22 kV ES pri Sp. 
Hrhove pri diaľnici s napojením novým VVN vedením vradeným do vedenia  6421/6422 medzi 
ES Spišská N.Ves  a ES Lipany  

K týmto návrhom a možnosti napojenia lokalít je potrebné stanovisko prevádzkovateľa VSD a.s. 
Košice, ktorý spravuje distribučné vedenia VNN/VN/NN a ES (prekonzultovať a zosúladiť s plánmi 
rozvoja VSD a.s. Košice). 
 
Zdroje elektrickej energie 
Na území Prešovského kraja nie sú žiadne významnejšie  zdroje el. energie.  
V kraji je jedná vodná elektráreň Domaša, malé vodné elektrárne hlavne na rieke Poprad (1,5 % 
celkovej spotreby). V prevádzke sú štyri teplárne s výrobou elektriny pre vlastnú spotrebu 
výrobcov. Je tu určité množstvo výroby elektrickej energie  kogeneračnými jednotkami s dodávkou 
do siete VSD. 
Obnoviteľné zdroje energie - vodná, veterná a solárna energia  
Solárna energia je využívaná ojedinelo a má len lokálny charakter pri ohreve vody pre domácnosť 
a malé prevádzky. Veterná energia sa v kraji nevyužíva. 
Podľa Stratégie energetickej bezpečnosti SR do roku 2030 Slovensko možno bude mať dve nové 
jadrové elektrárne - výstavba dvoch jadrových blokov jadrovej elektrárne V3 v Jaslovských 
Bohuniciach na mieste odstavovanej jadrovej elektrárne V1, ktorej prvý blok ukončil činnosť na 
konci minulého roka a druhý blok sa odstaví na konci roka 2008. S výstavbou novej jadrovej 
elektrárne v Bohuniciach by sa malo podľa stratégie začať až po dostavaní 3. a 4. bloku Atómovej 
elektrárne Mochovce, čiže niekedy v roku 2013 podľa MH. 
Výkon dvoch blokov V3 by mal byť 1 200 megawattov. Prvý blok by mal byť postavený v roku 
2024 a druhý blok o rok neskôr. Stratégia počíta aj s možnou výstavbou jadrovej elektrárne v 
Kecerovciach. Išlo by o elektráreň s výkonom 1 200 megawattov.  
Z hľadiska dlhodobého výhľadu bude vo väzbe na očakávaný rast spotreby elektriny a odstavovania 
existujúcich výrobných kapacít potrebné zabezpečiť pre Slovensko okolo 6 600 MW nových 
výkonov očakávaného deficitu vo výrobe približne vo výške 29 terawatthodin. 
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MH uvádza v stratégii okrem výstavby spomínanej jadrovej elektrárne V3 v Jaslovských 
Bohuniciach a úvah o výstavbe jadrovej elektrárne v Kecerovciach na východnom Slovensku, aj 
rekonštrukciu a výstavbu tepelných elektrární. Investori majú záujem o obnovu vyradených kapacít 
v Elektrárňach Vojany,  nakoľko to dáva najväčšie predpoklady k najrýchlejšiemu získaniu nových 
výkonov pri minimalizovaní nákladov na ich realizáciu. O výstavbu nových elektrární bol 
prejavený záujem na lokalite Trebišov, kde chcú stavať fluidné bloky (3x240 MW) a paroplyn (165 
MW), ale reálnosť začatia výstavby je nízka. 
V januári 2007 vláda prerokovala Stratégiu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR, 
kde vyplynulo, že energetický sektor významne prispieva k znečisťovaniu – najmä ovzdušia. Vyššie 
využívanie OZE v budúcom období dokáže zmierniť tieto negatívne vplyvy. Predpokladá sa, že 
najväčší celkový potenciál na Slovensku bude mať slnečná energia a biomasa. 
 
Ochranné pásma energetiky 
V súvislosti s plánovanou  výstavbou nových 400 kV vedení  uvedených vyššie v bode A a B je 
potrebné uvažovať a dodržať ochranné pásma, ktoré platia tak pre jestvujúce ako aj pre plánované 
elektrické vedenia.  
V zmysle zákona č. 656/2004  Z.z. o energetike  podľa § 36 (1) sa na ochranu zariadení 
elektrizačnej sústavy zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej 
blízkosti  zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej 
prevádzka a na  zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. 
Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného (2) elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od 
krajného vodiča. 
Podľa (2) táto vzdialenosť je pre vonkajšie nadzemné elektrické vedenia s napätím: 
b)   -  15m  - od 35 kV do 110 kV vrátane 
c)   -  20m  - od 110 kV do 220 kV vrátane 
d)   -  25m  - od 220 kV do 400 kV vrátane 
Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia /čl.9/: 
a)  -  s napätím 110kV a viac je vymedzené  zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo   
        vodorovnej  vzdialenosti 30m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektr.stanice 
b)  -  s napätím do 110kV je vymedzené  zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej   
         vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice 
c)  -  s vnútorným vyhotovením je vymedzené  oplotením alebo obostavanou hranicou objektu  
         elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do el.stanice na výmenu tg.  
         zariadení. 
V ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod ním je zakázané: 
  - zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky 
  - pod vzdušným vedením  vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou nad 3m, resp. mimo  
    vedenia do vzdial.5m tak, aby  pri páde poškodili vedenie 
 -  uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky 
 - vykonávať činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, príp.by sa         
    mohlo poškodiť el.vedenie alebo ohrozila bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky  
(9) Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia: 
a)-s napätím 110kV a viac je vymedzené  zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo   
     vodorovnej  vzdialenosti 30m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice 
b)-s napätím do 110kV je vymedzené  zvislými rovinami, ktoré sú vedené vo vodorovnej   
     vzdialenosti 10m kolmo na oplotenie alebo hranicu objektu elektrickej stanice 
c)-s vnútorným vyhotovením je vymedzené  oplotením alebo obostavanou hranicou objektu  
     elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do el.stanice na výmenu tg.   
     zariadení. 
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(10) V ochrannom pásme elektrickej stanice vymedzenom vyššie je zakázané vykonávať činnosti, 
pri ktorých je ohrozená bezpečnosť osôb, majetku a spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky 
elektrickej stanice.  
(6) Vlastník pozemku je povinný umožniť prevádzkovateľovi vonkajšieho nadzemného 
elektrického vedenia prístup a príjazd k vedeniu a na ten účel umožniť prevádzkovateľovi 
vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia udržiavať voľný pruh pozemkov (bezlesie) v šírke 
4m po oboch stranách vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia. 
Táto vzdialenosť sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej z vonkajšej strany nadzemného 
elektrického vedenia na vodorovnú rovinu ukotvenia podperného bodu. 
(14) Výnimky z OP môže v odôvodnenom prípade povoliť stavebný úrad na základe stanoviska 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy  alebo distribučnej sústavy. 
(15) Stavby, konštrukcie, skládky, výsadbu trvalých porastov, zemné a činnosti vykonané 
v ochrannom pásme je povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo 
dal vykonať. 
 
13.2.2. Zásobovanie zemným plynom  

 
Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej plynárenskej 
sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN 700, PN 6,4 MPa. Na tento 
medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN 500/300, PN 4,0 MPa v trasách 
Haniska pri Košiciach–Drienovská Nová Ves–Tatranská Štrba, Rakovec–Strážske–Humenné–
Snina. Pre zásobovanie jednotlivých okresov slúžia vysokotlaké plynovody.  
Na území kraja sa nenachádzajú podzemné zásobníky plynu. Stupeň plynofikácie Prešovského kraja 
je 71% keď zo 665 obcí je plynofikovaných 474. V ostatných sídlach je dodávka tepla 
zabezpečovaná tuhými palivami, ktoré je potrebné dovážať. 
V rámci sledovaného časového úseku tvoreného obdobím rokov 1997 – 2001 s výnimkou okresov 
Medzilaborce a Snina vo všetkých ostatných okresoch vzrástol celkový počet plynofikovaných 
obcí. Najvyšší stupeň plynofikácie vykazujú okresy Poprad, Vranov nad Topľou a  Prešov 
s priebehom trás vysokotlakových plynovodov, najnižší stupeň naopak okresy Medzilaborce,  Snina 
a Svidník v severovýchodnej časti územia Prešovského kraja.  
 
Za účelom zlepšenia a rozšírenia plynofikácie obcí Prešovského kraja sa navrhuje vybudovať 
do roku 2015 tieto vysokotlaké plynovody: 
VTL D 110 Mokroluh – Geraltov, 
VTL D 110 Radatice, 
VTL D 110 Kvačany, 
VTL D 110 Mlynárovce – Okrúhle, 
VTL D 110 Medzilaborce – Oľka – Košarovce, 
VTL D 110 Ňagov – Výrava prepojiť s VTL Snina – Pčoliné, 
VTL  D 90 Chotča – Vislava, 
VTL D 110 Stakčín – Ladomirov, 
VTL D 90 Jarabina – Kremná. 
Za účelom rozvoja plošnej plynofikácie sa navrhuje vybudovať významné stredotlaké 
rozvody plynu: 
Radoma – Soboš, 
Radatice – Kvačany, 
Kručov – Fijaš, 
Staškovce – Pstriná – Miroľa – Krajná Poľana – Ladomirová, 
Vislava – Vagrinec – Ladomirová, 
Košarovce – Rafajovce – Nová Kelča – Holčíkovce – Giglovce – Jasenovce, 
Nižná Sitnica – Závada, 
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Ladomirov – Ubľa – Ulič, 
Lechnica – Haligovce – V. Lesná – V. Lipník – Stráňany, 
Kremná – Hraničné – Mníšek nad Popradom – Sulín, 
Krásna Lúka – Bajerovce. 
 
13.2.3 Zásobovanie teplom 
 
Na území Prešovského kraja je zásobovanie teplom rozdielne. V okresných mestách sa vyznačuje 
čiastočne stupňom centralizovaného zásobovania teplom v sídliskových aglomeráciach, 
v hromadnej bytovej zástavbe prevláda zásobovanie teplom z okrskových domových kotolní, 
v individuálnej bytovej výstavbe prevláda vykurovanie vlastnými domovými kotolňami na zemný 
plyn aj na základe rozsiahlej plynofikácie kraja, čím sa nahrádza doteraz prevážne používané pevné 
fosílne palivo ako uhlie, koks, drevo. 
Významnými zdrojmi tepla v kraji sú teplárne priemyselných podnikov: tepláreň Chemosvit a.s. 
Svit , tepláreň Chemes a.s. Humenné,  tepláreň Vihorlat s.r.o. Snina. Zásobujú obyvateľstvo teplom 
na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej vody. Centrálna kotolňa Spravbyt a.s. Prešov pokrýva v meste 
Prešov čiastočne územné centralizované zásobovanie teplom. 
V súčasnosti na území Prešovského kraja sa v minimálnej miere využívajú energetické suroviny aj 
napriek tomu, že boli geologickým prieskumom potvrdené. Ide o nasledovné energetické suroviny:  
- v oblasti Lipian sa potvrdil nález metánu a prítomnosť ľahkej parafinickej ropy 
- v oblasti Hanušoviec v okrese Vranov nad Topľou bol zistený metán 
- pri obci Banské v okrese Vranov nad Topľou sa nachádza lignit na ploche približne 6  
   km2 v rôznej hĺbke od cca 5 m do 100 m pod povrchom zeme. 
Pre územie Prešovského kraja sú charakteristické bohaté ložiská termálnych vôd v koridore od 
Vysokých Tatier po pohorie Vihorlat. Výskyt zdrojov termálnych vôd bol overený prieskumom v 
okolí mesta Poprad, Košice, Sabinov. Majú teplotu okolo 900 C a sú vhodné na energetické 
využitie. Na území v už spomenutom koridore s ložiskami termálnych vôd sú mestá Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Prešov, Sabinov, Humenné. Energetická výdatnosť ložísk v 
západnej časti Poprad - Prešov sa odhaduje na 100 MW tepla v okolí Humenného na 800 - 1000 
MW tepla. 
V súčasnosti využívanie termálnych vôd je v termálnych kúpaliskách v obci Poprad, Vrbov, 
Ružbachy. V meste Sabinov v súčasnosti prebieha výberové konanie na využívanie termálneho 
vrtu. 
 
13.2.4. Obnoviteľné zdroje energie - OZE 
 
Zvyšovanie podielu OZE na výrobe elektriny a tepla s cieľom vytvoriť primerané doplnkové zdroje 
potrebné na krytie domáceho dopytu je aj jednou zo základných priorít Energetickej politiky SR. 
Rast cien fosílnych neobnoviteľných palív v posledných rokoch posúva túto energetickú alternatívu 
do centra ekonomickej a politickej pozornosti. Medzi obnoviteľné zdroje energie, ktoré je možné 
v súčasnosti technologicky využiť na výrobu elektriny, tepla a dopravných palív, sa zaraďuje 
biomasa vrátane biopalív a bioplynu, slnečná, vodná, veterná a geotermálna energia. 
Využívanie OZE ako domácich energetických zdrojov zvyšuje bezpečnosť a diverzifikáciu dodávok 
energie a súčasne znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Ich 
využívanie je založené na vyspelých a environmentálne úsporných technológiách, výrazne prispieva 
k znižovaniu emisií skleníkových plynov a škodlivín. Zvýšenie podielu OZE predstavuje významný 
prvok v balíku opatrení na dosiahnutie cieľov Kjótskeho protokolu. Využívaním slnečnej 
a geotermálnej energie sa ušetrí veľké množstvo klasických energetických zdrojov, uhlia, ropy 
a zemného plynu. Zároveň sa do okolitého životného prostredia nevypustia škodliviny, ktoré by 
vznikali spaľovaním klasických primárnych energetických zdrojov. V konečnom dôsledku sa 
prispieva k plneniu troch kľúčových cieľov energetickej politiky krajín Európskej únie, ktoré 
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deklaruje Biela kniha (k zvýšeniu konkurencieschopnosti, dosiahnutiu bezpečnosti v zásobovaní 
energiami a ochrane okolitého životného prostredia). Medzi účinné spôsoby znižovania emisií 
škodlivín v energetike patrí predovšetkým zvýšenie účinnosti energetickej premeny uholných 
elektrární, zvýšenie podielu plynu a jadrovej energie na výrobe elektriny a tepla, širšie využívanie 
obnoviteľných zdrojov energií a na druhej strane zas racionálne využívanie energií u odberateľov-
spotrebiteľov. 
Aplikáciou obnoviteľných zdrojov energií sa okrem ekologického prínosu zvyšuje aj nezávislosť 
štátu na dovoze palív a energií, šetria sa devízy a vytvárajú sa nové pracovné miesta.Energetické 
zdroje na báze obnoviteľných energií (okrem vodných elektrární) hrajú zatiaľ v energetickej bilancii 
Slovenska zanedbateľnú rolu. Svetový trend ale jednoznačne smeruje k intenzívnejšiemu 
využívaniu týchto čistých energií, preto ich vyššie využívanie je zakotvené medzi strategické ciele 
energetickej politiky u väčšiny štátov sveta, vrátane Slovenska. Celkový potenciál obnoviteľných 
energií SR bol odhadnutý na cca 100 400 TJ/r z čoho sa v dnes využíva okolo 25 %. Naše zdroje na 
báze obnoviteľných energií produkujú celkom 24 740TJ/r  energie, čím  pokrývajú 3,5 % celkovej 
spotreby všetkých druhov energií. Využíva sa najmä energia vodných tokov a rozbieha sa 
využívanie veternej energie a biomasy. Slnečná energia sa zatiaľ využíva minimálne.  
Podiel obnoviteľných zdrojov na výrobe elektriny (najmä vodné elektrárne) v súčasnosti 
predstavuje cca 16 %, bez veľkých VE cca 1 %.  Rozhodujúcu úlohu vo výrobe elektrickej energie 
budú u nás naďalej zohrávať jadrové a tepelné elektrárne. Obnoviteľné zdroje okrem veľkých 
vodných elektrární budú v najbližšom období stále iba doplnkovými zdrojmi najmä s lokálnym a 
regionálnym významom. Reálny rozvoj  obnoviteľných zdrojov bude možný iba za predpokladu 
účinných podporných legislatívnych a ekonomických opatrení ako sú: stimulačné výkupné ceny, 
štátne a regionálne dotácie, mäkké investičné úvery pri výstavbe zariadení, celoštátne  podporné 
programy, podpora domácej výroby zariadení, daňové úľavy a silná podpora výskumu.  Slovensko 
má značný nevyužívaný potenciál obnoviteľných energetických zdrojov. Okrem geotermálnej 
energie najmä slnečná energia predstavuje značný nevyužitý potenciál – rozdiel medzi technickým 
potenciálom a súčasným využívaním je alarmujúci.  
   
Tab. č.: 13.15  Potenciál obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v TJ, v roku  2012 

 Technicky dostupný 
potenciál 

Súčasné 
využívanie 

Dostupný 
potenciál 

Ekonomický 
potenciál 

Trhový potenciál 

Geotermálna energia 22680 1224 21456 8424 4355 
Veterná energia 2178 0 2178 505 150 
Slnečná energia 18720 25 18695 4460 1270 
Malé vodné elektrárne    3722 727 2995 749 299 
Biomasa 40453 12683 27770 11868 2932 
Celkom      87754 14659 73094 26006 9006 
         Zdroj: Energetická politika Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva, 2000, doplnené EGU, 2002, NEES Slovakia, 2002 

 
Výrobne elektrickej energie - elektrárne 
Elektrárne sú zariadenia, ktoré slúžia na transformáciu rôznych foriem prírodných energií na 
elektrickú energiu. Elektrická energia je pre ľudskú činnosť najviac vyhovujúca a univerzálna 
forma energie. 
Na základe zdroja využívanej energie, resp. paliva rozoznávame tri základné typy elektrárni: 
- jadrové elektrárne – jadrové palivo 
- elektrárne na fosílne palivo, resp. tepelné elektrárne – zemný plyn ropa, uhlie 
-  elektrárne využívajúce obnoviteľné zdroje energie – vietor, voda, slnko, biomasa,      
    geotermálna energia 
OZE sa v súčasnosti nevyužívajú rovnomerne a dostatočne, hoci mnohé z nich sú dostupné vo 
veľkom rozsahu a ich reálny ekonomický a energetický potenciál je značný. Posudzovaný súčasný 
stav technicky využiteľného potenciálu OZE na Slovensku, kde najväčší podiel má biomasa 
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(39,7 %), za ňou nasleduje vodná energia (55,3 %), geotermálna energia (4,9 %), slnečná energia 
(0,15 %) a veterná energia (0,05 %). 
 
Graf. č.: 13.1            Prehľad využiteľného potenciálu a podielu OZE na Slovensku 

 
zdroj:  Súčasnosť a perspektívy využívania obnoviteľných zdrojov - doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD. 
 

Slnečná energia 
Využiteľný potenciál predstavuje na základe Energetickej politiky SR 1,537 TWh. Súčasná úroveň 
jeho využívania je len 1,4 MWh. V súčasnosti je inštalovaných cca 60 kW, ktoré sa využívajú 
najmä na telefónnych búdkach a ako pomocné osvetlenie na elektrizačnej prenosovej sústave.  
Slnečná energia a slnečné energetické systémy sa využívajú v rodinných domoch, bytových 
domoch a v individuálnych stavbách počas letného obdobia. V súčasnosti možno konštatovať, že 
inštalovaná plocha kolektorov predstavuje v posledných rokoch 4 000 až 7 000 m2 ročne (Tab. č.: 

13.17) a slúži na prípravu teplej vody a čiastočne na podporu vykurovania. V porovnaní s inými 
krajinami EÚ je to však pomerne zanedbateľný údaj. Pričinil sa o to určite aj fakt, že na Slovensku 
dosiaľ nebol žiadny stimul na podporu slnečných energetických systémov pre fyzické osoby. 
Podľa vládnej Koncepcie využívania obnoviteľných zdrojov energie z roku 2004 je množstvo 
dopadajúcej slnečnej energie na územie SR je 200 krát väčšie ako súčasná spotreba zo všetkých 
primárnych zdrojov energie v krajine. Celkový technicky využiteľný potenciál slnečnej energie bol 
stanovený podľa globálneho žiarenia, dopadajúceho na plochu uloženú šikmo pod uhlom 30° 
smerom na juh. Priemerné množstvo energie z ročného žiarenia na území Slovenska je 1055 
kWh/m2 za rok. 
Solárna energia  v kraji je využívaná ojedinelo a má len lokálny charakter pri ohreve vody pre 
domácnosť a malé prevádzky. Najvhodnejším priestorom  sa javí južné územie kraja. 
 
Vodná energia 
Využívanie energie vodných tokov patrí oddávna k základným zdrojom získavania energie. 
Hydroenergetický potenciál  (HEP) patrí medzi prírodné bohatstvo každej krajiny. Jeho využitie na 
výrobu elektrickej energie vo vodných elektrárňach je v rôznych krajinách a rôznych kontinentoch 
sveta rozdielne. Určujú to najmä prírodné podmienky a stupeň hospodárskeho, technického a 
spoločenského rozvoja príslušnej krajiny. Vyspelé európske štáty dnes využívajú primárny 
technicky využiteľný hydroenergetický potenciál svojich tokov (HEP) na 65 až 95 %. Na Slovensku 
aj napriek výborným prírodným podmienkam je v súčasnosti HEP využitý len na 56,4 %.  
U doteraz prakticky monopolného výrobcu elektrickej energie na Slovensku – Slovenských 
elektrární a.s. (SE a.s.) – predstavoval podľa Výročnej správy za rok 2004 podiel vodných 
elektrární na výrobe elektrickej energie 15 % (3 939 GWh) a na inštalovanom výkone 35 % (2 399 
MW).  
V poslednom období bývajú vodné elektrárne zaraďované medzi nové resp. alternatívne zdroje 
energie 
Ku koncu roku 2002 bolo na Slovensku využívaných 201 malých vodných elektrární 
s inštalovaným výkonom 70 MW.  
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Z obnoviteľných zdrojov energie sa v kraji najviac využíva vodná energia. Z pohľadu jej využitia sú 
najviac využívané vodné toky riek (tabuľka č.13.19 v prílohe č.1) 
                                                                                                                                                           
Biomasa 
Biomasa je reálne využiteľným zdrojom na výrobu tepla, elektriny, bioplynu a biopalív. Využiteľný 
potenciál pre výrobu elektriny z biomasy na základe Energetickej politiky SR predstavuje 1300 
GWh. Biomasa sa rozdeľuje na poľnohospodársku a lesnícku. 
 
 Poľnohospodárska biomasa 
Ako zdroj poľnohospodárskej biomasy na výrobu elektriny je možné využívať najmä bioplyn 
z exkrementov poľnohospodárskych zvierat, ktorý sa už u nás aj využíva, a ďalej spaľovanie slamy 
a drevných odpadov z vinohradov a sadov.  
V súčasnosti sa však zatiaľ realizuje len výroba bioplynu z exkrementov poľnohospodárskych 
zvierat, aj to len na štyroch farmách. Celkový inštalovaný výkon na výrobu elektriny je cca. 1 MW 
s ročnou výrobou 2 GWh.  
Poľnohospodárska biomasa sa delí do troch základných skupín: 

a) biomasa vhodná na spaľovanie (slama a drevený odpad) 
b)  biomasa vhodná na výrobu bioplynu (z exkrementov hospodárskych zvierat, zo zelenej 

hmoty) 
c)  biomasa vhodná na výrobu kvapalných biopalív (z repky na výrobu MERO a na výrobu 

bioetanolu). 
Z poľnohospodárskej biomasy sa dá na výrobu elektriny využívať slama a drevný odpad samostatne 
alebo v rámci spaľovania spolu s fosílnymi palivami a takisto bioplyn pochádzajúci 
z poľnohospodárskej biomasy. 
 
Lesná biomasa - dendromasa 
Elektrina z lesnej biomasy sa na Slovensku vyrába v troch spoločnostiach. Celkový inštalovaný 
výkon je 21,4 MW s ročnou výrobou 92 GWh. Podľa predbežných údajov Štatistického úradu SR 
za rok 2002 sa výroba elektriny uvádza na úrovni 153 GWh.  
V SCP Ružomberok sa vyrába ročne cca 85 GWh s inštalovaným výkonom 20 MW. Ako palivo sa 
používa odpad z výroby papiera a celulózy. V Bučine Zvolen sa využívajú drevný odpad  a  drevné 
štiepky s inštalovaným výkonom 1 MW a výrobou 5 GWh. Vo Vihorlate Snina je podiel výkonu 
cca 0,4 MW z celkového inštalovaného výkonu a podiel výroby z biomasy 2 GWhz celkovej 
výroby elektriny. Pripravuje sa výroba v spoločnosti Smrečina Banská Bystrica. 
Hlavnými zdrojmi dendromasy na Slovensku sú lesné hospodárstvo, kde časť vyťaženej suroviny je 
nevhodná pre použitie v drevospracujúcom priemysle a samotný drevospracujúci priemysel, ktorý 
vo výrobnom procese produkuje odpady dreva vhodné na energetické využitie. Perspektívnym 
zdrojom je drevná hmota, ktorú možno produkovať na máloproduktívnych poľnohospodárskych 
pôdach, resp. iných nelesných pozemkoch, napr. formou intenzívnych porastov.  
Súčasný celkový, využiteľný a využívaný ročný potenciál dendromasy na energetické využitie v SR 
stanovený na základe údajov z roku 2002 a orientačných odborných odhadov je uvedený v tabuľke 
č. 13.18.Využiteľný potenciál palivovej dendromasy v lesnom hospodárstve vychádza zo súčasného 
spôsobu obhospodarovania lesov a možno ho z hľadiska najbližších 10 až 20 rokov zväčšiť. To 
perspektívne platí aj o možnostiach produkcie dendromasy na máloproduktívnych 
poľnohospodárskych pôdach. 
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Tab. č.: 13.18    Potenciál dendromasy na energetické využitie 

Zdroj 
Ročné množstvo (tis. t) a energetická hodnota (PJ) 

Celkom Využiteľné Využívané 
t PJ t PJ t PJ 

Lesné hospodárstvo) 3 958 37,7 1 783/2 691 16,9/25,5 768 7,3 
Drevospracujúci priemysel 2 050 26,5 1 410 18,1 920 12,3 
Máloproduktívne 
poľnohospodárske pôdy) 

90 0,9 90 0,9 - - 

Ostatné zdroje) 260 2,5 260 2,5 - - 
Spolu 6 358 67,6 3 543/4 451 38,4/47,0 1 688 19,6 

     Zdroj: Správa o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vrátane stanovenia národných indikatívnych cieľov 
pri využívaní  obnoviteľných zdrojov energie (MH SR, MŽP SR, MŠ SR,  30. 4. 2004) 

Bioplyn  
Bioplyn sa tvorí z odpadu živočíšnej výroby v podobe exkrementov a na čističkách odpadových 
vôd. Na Slovensku sa zatiaľ forma premeny energie z odpadu živočíšnej výroby v podobe 
exkrementov využíva len na štyroch farmách (Bátka, Kolíňany, Kapušany pri Prešove a Brezov). 
Celkový inštalovaný výkon na výrobu elektriny je cca 1 MW s ročnou výrobou 2 GWh.  
V komunálnej sfére je situácia o niečo lepšia. Pri čističkách odpadových vôd je v prevádzke 24 
bioplynových staníc s inštalovaným výkonom cca 2 MW s výrobou 4 GWh. Podľa štatistických 
údajov bolo v roku 1998 na Slovensku 335 ČOV, s dennou kapacitou 1 990 000 m3 odpadu.  
Na základe (Tabuľka č.:13.17) je využiteľný potenciál pre výrobu elektriny z bioplynu na úrovni 
500 GWh. Do roku 2010 je predpoklad výroby elektriny 100 GWh pri inštalovanom výkone 25 
MW.  
Zhrnutie súčasného stavu 
Pre prehľadnosť uvádzame údaje o využívaní obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny v 
roku 2002 v tabuľkovej forme.  
Tab. č.: 13.20  Stav využívania OZE na výrobu elektriny v roku 2002 

Zdroj Inštalovaný 
výkon        [MW] Výroba      [GWh] Využiteľný potenciál  

[GWh] Využitie potenciálu         [%] 

Veľké vodné elektrárne 2446 4924 5600 87,9 
Malé vodné elektrárne 70 245 1000 24,5 
Geotermálna energia 0,04 0,32 60 0,5 
Veterná energia 0 0 600 0 
Slnečná energia 0,06 0,001 1540 0 
Biomasa 21,4) 153 1300 11,8 
Bioplyn 3 6 500 1,2 
Spolu 2540,50 5328,321 10600 50,2 

Zdroj: Správa o pokroku v rozvoji obnoviteľných zdrojov energie vrátane stanovenia národných indikatívnych cieľov pri využívaní 
obnoviteľných zdrojov energie (MH SR, MŽP SR, MŠ SR,  30. 4. 2004) 

 
Tabuľka zároveň ukazuje na dosiahnuteľné maximum výroby elektriny na základe využiteľného 
potenciálu všetkých obnoviteľných zdrojov energie vo výške 10,6 TWh a príspevok jednotlivých 
OZE k tomuto potenciálu. 
 
Využitie odpadovej lesnej biomasy v kraji 
Celkové množstvo využiteľnej biomasy z drevospracujúcich prevádzok a z drevného odpadu po 
ťažbe v Prešovskom kraji je 302 413 ton. Z tohto bilancovaného množstva využiteľnej biomasy 
v drevnej hmote je možné vyrobiť ročne cca 3100 TJ (pri H = 12 MJ/kg), čo predstavuje cca 25 % 
tepelnej potreby bytovo – komunálnej sféry Prešovského kraja. 
Tab. č.: 13.21    Využitie odpadovej lesnej biomasy v kraji 

Okres Biomasa (t) 
z lesa z drevosprac. prev. spolu 

Bardejov 11 287 23 310 34 597 
Humenné 10 347 28 320 38 667 
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Kežmarok 3 088 12 980 16 068 
Levoča 223 9 620    9 843 

Medzilaborce 7 592 10 790 18 382 
Poprad 2 426 24 670 27 096 
Prešov 7 045 17 130 24 175 

Sabinov 3 501 4 690   8 191 
Snina 10 791 44 850 55 641 

Stará Ľubovňa 1 877 23 300 25 177 
Stropkov 8 010 6 790 14 800 
Svidník 6 523 8 240 14 763 

Vranov nad Topľou 9 773 5 240 15 013 
Prešovský kraj Spolu 82 483 219 930 302 413 

                                                                                                                    Zdroj: - ÚPN VÚC Prešovského kraja,  2004 

Geotermálna energia 
Sumárny tepelnoenergetický potenciál geotermálnych vôd vo všetkých perspektívnych oblastiach 
Slovenska reprezentuje 5538 MWt. Doteraz realizovanými geotermálnymi vrtmi bol overený 
tepelný výkon 247,5 MWt  (pri využití geotermálnej vody, ktorá sa vychladí na referenčnú teplotu 
θr = +15 °C), čo je 4,5% z uvedeného celkového množstva geotermálnej energie. Overených bolo 
1200 l/s geotermálnych vôd s teplotou na ústi vrtov od 20 do 129°C.  
V súčasnosti sa geotermálna energia na Slovensku využíva na cca 36 lokalitách s tepelne 
využiteľným výkonom 131 MWt.  
Využiteľný potenciál na výrobu elektriny predstavuje 60 GWh ročne. 
Geotermálna voda sa v Slovenskej republike využíva v sektore poľnohospodárstva, na 
centralizované zásobovanie teplom mestských a sídelných aglomerácií (vykurovanie a príprava 
teplej vody), na zabezpečenie prevádzky rekreačných zariadení a v konečnom stupni aj na chov rýb. 
V podmienkach Slovenska sa geotermálna energia využíva hlavne na rekreačné účely – výkon 
118,3 MW predstavuje podiel 63,0 %, ďalej na vykurovanie skleníkov a fóliovníkov – výkon 31,8 
MW predstavuje podiel 16,9 % a na vykurovanie budov – pri výkone 31,6 MW ide o podiel 16,8 %. 
Doplnenie využívania geotermálnej energie tvoria aplikácie pre rybné hospodárstvo s výkonom 4,6 
MW a podielom 2,5 % a tepelné čerpadlá s výkonom 1,4 MW a podielom 0,7 %. Aplikácie 
absorbčných tepelných čerpadiel majú veľkú perspektívu pri zlepšení prevádzky celého 
geotermálneho energetického systému. 
 
Zdroje geotermálnej energie v kraji 
V Prešovskom kraji sa nachádza 5 perspektívnych oblastí geotermálnych zdrojov:  
č. 10  Levočská panva (Z a J časť) s potenciálom 50-250 MWt a je jedinou oblasťou v kraji,  
 kde sa už geotermálna energia využíva, označovaná aj ako Popradská kotlina 
č. 11  Košická kotlina s potenciálom nad 1000 MWt ,.na  území PSK zatiaľ nevyužívané 
č. 24  Levočská panva (SV časť) s potenciálom nad 1000 MWt zatiaľ nevyužívané 
č. 25  Humenský chrbát s potenciálom 250-1000 MWt,. zatiaľ nevyužívané 
č. 26  Prešovská kotlina – dubnícka depresia, / severné svahy Slánskych vrchov/, zatiaľ  
 nevyužívané zdroje, plánované k využitiu pre dodávku tepelnej energie pre  
 obyvateľstvo. 
 
Potenciál geotermálnej energie na východnom Slovensku je nasledovný: 
 
Tab. č. :13.22 Potenciál geotermálnej energie na východnom Slovensku 

Lokality Vých. Slov. Energetický potenciál MW Očakávaný energetický 
výkon MW 

Ročná výroba energie TJ 

Košická kotlina 1200 200 6000 
Popradská kotlina 70 25 220 
Prešovská kotlina 1550 466 688 
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V rámci PSK je využívaná v termálnych kúpaliskách: 
Vyšné Ružbachy 3 bazény a možnosť kúpania v travertínovom kráteri s termálnou vodou 
Vrbov   4/3 bazény pre dospelých/deti 
Poprad   6 bazénov, ďalšie vo výstavbe 
 
Z vyššie uvedeného je vidieť, že medzi významné lokality súčasného využitia zdrojov geotermálnej 
energie na Slovensku patrí len Popradská kotlina. Podrobné údaje a prehľad potenciálnych zdrojov 
je prehľadne uvedené v Atlase krajiny SR a podrobne v Atlase geotermálnej energie Slovenska 
(napr. v okrese Starej Ľubovne južne od obcí Plavnica a Hromoš sú navŕtané a zdokumentované 
vrty s geotermálnou vodou; 
priestory v lokalite Prešovskej kotliny v katastri obce Prešov, Ruská n. Ves, Teriakovce, Solivar, 
Dulova Ves, Ľubotice, Nižná a Vyšná Šebastová a aj v priestore Veľkého Šariša; 
v blízkosti Slanských vrchov pri obciach Vechec-Čaklov; v lokalitách Bystré a Hlinné 
 
Veterná energia 
Veterné elektrárne transformujú energiu vetra na elektrickú. Podľa výkonu sa rozdeľujú na malé (do 
20 kW), stredné (20 - 50 kW) a veľké (nad 50 kW) a podľa toho slúžia aj na rôzne účely. Prevažne 
na dobíjanie akumulátorov sa používajú malé veterne elektrárne s výkonom do 5 kW. 5 - 20 kW sa 
používajú na ohrev vody alebo pre dodavku elektriny do siete. Turbíny väčšie ako 20 kW sa takmer 
výhradne používajú pre sieťové pripojenie a ich prevádzka býva väčšinou plne automatizovaná 
(Fiala, 1994). Pre všetky typy veterných elektrárni sú charakteristické minimálne prevádzkové 
náklady. Z hľadiska výstavby sú vhodne lokality s priemernou rýchlosťou vetra väčšou ako 4 m/s 
vo výške 10 m nad povrchom zeme bez výskytu prekážok. Na základe niektorých štúdii týmto 
požiadavkám vyhovuje na Slovensku asi 4300 km2 lokalít, zväčša v horskom prostredí 
(Ministerstvo hospodárstva SR, 1993). Väčšina z nich sa však nachádza príliš ďaleko od miesta 
spotreby a prenosových tras, alebo ich nemožno využiť z dôvodu prioritného záujmu ochrany 
prírody. Všetky odhady pritom berú do úvahy prísne limity umiestňovania veterných elektrární 
a etické zásady ako napr. žiadne veterné elektrárne do chránených území, dostatočné odstupy od 
obytných zón či povinný monitoring vtákov a netopierov. Aj keď veterne elektrárne zaberajú len 
veľmi malú plochu a okolitú pôdu možno poľnohospodársky využívať, treba pri ich inštalácii mat 
na zreteli potenciálny nepriaznivý vplyv na krajinný obraz a z dôvodu produkcie hluku ich 
dostatočnú vzdialenosť od najbližšieho obydlia (150 m pre samostatne stojacu turbínu a 250 m pre 
veternú farmu). Pri využívaní potenciálu veternej energie je potrebné zohľadniť to, že Slovensko je 
krajina s prevažujúcim turbulentným prúdením vetra. Vhodné oblasti pre inštalovanie veterných 
elektrární ležia z veľkej časti v národných parkoch, v ktorých je však výstavba veterných elektrárni 
vylúčená. Tým sa celkový potenciál výrazne redukuje. Pre efektívne využívanie zostávajúceho 
potenciálu sú vhodné iba oblasti s najlepšími veternými podmienkami, ktoré však predstavujú len 
veľmi malú časť územia Slovenskej republiky. Využiteľný potenciál veternej energie predstavuje 
iba 0,605 TWh. Prvé kroky na využívanie tohto potenciálu sa postupne realizujú. Napríklad 
španielsky výrobca EHN už skúmal potenciálne miesta na základe projektu zameraného na 
využívanie veterného potenciálu v regióne Spiš, čoho výsledkom je štúdia o potenciáli veternej 
energie v regióne Spiš. Celkovo je možné bez podstatného vplyvu na bezpečnosť a spoľahlivosť 
dodávok elektrickej energie postaviť veterné elektrárne s inštalovaným výkonom 300-400 MW, čo 
predstavuje okolo 5% inštalovaného výkonu všetkých elektrární na Slovensku. Pri využiteľnosti 
1500-2000 hodín ročne to predstavuje výrobu na úrovni 600 GWh. Na Slovensku máme tri veterné 
elektrárne. Jedna je na Záhorí, druhá na Myjave a tretia, ktorá zatiaľ nefunguje, je na Kysuciach. 
Tieto tri elektrárne majú dokopy inštalovaný výkon 5,1 megawattu a ročne sú schopné vyrobiť 
elektrinu zhruba pre 3-tisíc domácností. Je to žalostne málo, najmä v porovnaní s inými krajinami. 
Slovensko je vo využívaní veternej energie v Európe dlhodobo na posledných priečkach. Na druhej 
strane veterná energia sa u nás nevyužíva dlho. Ako prvú v roku 2003 dali do skúšobnej prevádzky 
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elektráreň s výkonom 2,64 megawattu v Cerovej na Záhorí. Od do januára 2004 bol veterný park 
uvedený do prevádzky. Jeho výstavba si vyžiadala 125 miliónov korún. Vlani v júli spustili vo 
Vrbovciach na Myjave druhý veterný park s inštalovaným výkonom 0,5 megawattu. Zatiaľ 
posledný je v Skalitom, má inštalovaný výkon dva megawatty a hoci bol postavený už vlani v lete, 
doteraz nie je v prevádzke. Spustenie veterných mlynov na Kysuciach najprv uviazlo na tom, že sa 
čakalo na vyjadrenia ochrancov prírody. Teraz už pripojenie elektrárne na rozvodnú sieť závisí iba 
od Stredoslovenskej energetiky, ktorá musela vyriešiť technické podmienky pripojenia veternej 
elektrárne do rozvodnej siete. To sa už podarilo, takže spusteniu elektrárne nič nestojí v ceste. Táto 
veterná elektráreň pomôže pokryť spotrebu elektriny pre 1200 domácností. Za ostatné dva roky sa 
inštalovaný výkon veterných elektrární na Slovensku zvýšil z 3 na 5,1 megawattu, ale ich 
prevádzka je málo rentabilná, čoho hlavnou príčinou sú nízke výkupné ceny elektriny. Chýba štátna 
dotácia, takže investícia do veterných mlynov sa vracia až za niekoľko rokov. To bráni ich 
rýchlejšiemu rozširovaniu. Východiskom by mohli byť pevné výkupné ceny elektriny, čo má riešiť 
nový energetický zákon. Od 1. júla už platí výnos o cenách za elektrickú energiu, zatiaľ sú však v 
platnosti doterajšie ceny, keďže parlament neskoro prijal energetický zákon. Druhou prekážkou sú 
ochrancovia prírody. Prekáža im, že veterné mlyny narúšajú ráz krajiny a ohrozujú vtáctvo. Veterné 
elektrárne sa stavajú na miestach, kde nenarúšajú prírodu. Preto sa každý projekt posudzuje i z tohto 
hľadiska. Veterné elektrárne však treba monitorovať aj po ich spustení, aby negatívne 
neovplyvňovali prelety vtáctva podľa organizácie Spoločenstvo pre ochranu vtáctva na Slovensku. 
Podľa energetikov v rokoch 2007 až 2010 čaká Slovensko veľký investičný rozmach pri budovaní 
veterných parkov. Na Slovensku možno postaviť 200 až 300 veľkých turbín. Keďže na to však 
domáce podniky nemajú peniaze, tlačia sa k nám západoeurópske firmy.  
Tab. č.: 13.23  Využívanie veternej energie vo vybraných európskych krajinách (údaje sú za rok 2004) 

Krajina Inštalovaný výkon (MW) 

Nemecko 16 629 

Španielsko 8 263 

Taliansko 1 125 

Holandsko 1 087 

Anglicko 888 

Rakúsko 606 

Poľsko 63 

Česko 17 

Maďarsko 6 

Slovensko 5 

Rumunsko 1 
                                                                                                                                             Zdoj: Európska asociácia pre veternú energiu 
 
Veterná energia v kraji 
Veterná energia sa v kraji využíva len v drobnom. V príprave je výstavba  veternej elektrárne 
neďaleko obcí Banské a Zamutov na rozhraní Vranovského a Košického okresu, kde  má pribudnúť 
nový veterný park s maximálne 29 veternými turbínami s výkonom zhruba 25 megawattov. S 
výstavbou parku s nákladmi asi 38 miliónov EUR sa začne v marci 2010. Jeho ukončenie 
predpokladá v jeseni toho istého roka. Predpoklad ďalších veterných parkov na základe meraní 
veterných pomerov: v katastri obce Šemetkovce (okr. Svidník) , v katastri obce Sedlice v okrese 
Prešov, v katastri obce Mihaľov, Hervartov a Chmeľová v okrese Bardejov,  okres St. Ľubovňa a 
Stropkov. 
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13.3. Informačné technológie  
 
13.3.1. Telekomunikácie 
 
V oblasti telekomunikácii zabezpečujú služby na území kraja  T-com a.s., T-mobile a.s., Orange a.s. 
a Telefonica O2. 
V uplynulých rokoch bola zrealizovaná trasa transportných telekomunikačných sieti na báze 
optických káblov. Touto realizáciou sa umožnilo prepojenie digitálnych ústrední v kraji 
a sprístupneniu do optickej prenosovej medzinárodnej trasy. V usporiadaní telekomunikačnej siete, 
Prešovský kraj spadá do sekundárneho centra (SC) Košice a v kraji sú zriadené štyri primárne 
oblasti ( Humenné, Poprad a Prešov). Pod jednotlivé primárne oblasti podliehajú uzlové telefónne 
obvody (UTO). 
Riešenie územia Prešovského kraja je z hľadiska telekomunikácií  plne automatizované. 
Územne je prešovský kraj členený do dvoch primárných oblastí. Sídlami týchto primárnych oblastí 
sú mestá Poprad a Prešov s tranzitnými ústredňami. Na sídlo Poprad sú napojené sekundárne centrá 
Levoča, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Spišská Stará Ves a Starý Smokovec. Na sídlo Prešov sú 
napojené sekundárne centrá Vranov nad Topľov, Humenné, Snina, Medzilaborce, Stropkov, 
Giraltovce, Svidník, Bardejov a Sabinov. Prepojenie účastníkov na jednotlivé sekundárne centrá je 
zabezpečované prostredníctvom miestnych telefónnych sietí v prevedení telefónnymi káblami. Vo 
vidieckych sídlach a okrajových častiach mestských sídiel sa ešte využívajú aj telefónne siete 
konštruované ako zavesné kabelové siete. 
V rámci rozvoja telefonizácie je navrhované v Prešovskom kraji rozšírenie a výstavba 
rádiotelefónnej siete a verejnej dátovej – paketovej siete s postupným zavedením služieb telefax, 
bureufax, teletext, videotext. Z pohľadu cieľov Slovendkých telekomunikácii, š.p. tak ako sú 
stanovené v Telekomunikačnom projekte II, dosiahnutie stanoveného percenta telefonizácie nie je 
viazané len na budovanie optických káblov transportnej digitálnej siete, ale oveľa väčší podiel na 
zvyšovaní percenta telefonizácie má budovanie prístupových sietí na báze metalických alebo 
optických káblov. Postupným  zavádzaním služieb ISDN dôjde k ich rozvoju i na území 
Prešovského kraja. 
 
13.3.2 Rádiokomunikácie 
 
Rádiokomunikácie zabezpečujú poskytovanie telekomunikačných služieb pomocou signálov 
transportovaných voľným prostredím na prenos hlasových, textových, dátových a obrazových 
signálov medzi zákazníkmi. Táto služba je zabezpečovaná technickými prostriedkami, ktoré sa 
členia na : 
-  vysielacie zariadenia 
-  spojovacie a prenosové systémy 
-  pozemné zariadenia pre satelitné komunikácie (satelitnú distribúciu modulácie zabezpečuje pre 
verejnosť Slovak link) 
 
Rozhlasové vysielanie  
Vnútroštátne rozhlasové vysielanie je zabezpečené rozhlasovými vysielačmi v pásmach stredných, 
dlhých a VKV vĺn. V území kraja sú prijímané programy : 
Slovensko 1 
Slovensko 2 
Slovensko 3 
ROCK – FM 
Jemné melódie 
iné regionálne rozhlasové stanice. 
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Plocha kraja pokrytá vysielaním  je cca 85 %. 
 
13.3.3 Televízne vysielanie 
 
Vnútroštátne televízne vysielanie je zabezpečované programami STV 1, STV 2 , TA 3 a 
súkromnými spoločnosťami TV Markíza a TV JOJ. Televízna sieť je prakticky dobudovaná. 
Percento pokrytia riešeného územia predstavuje cca 85 – 90 %.  Pri STV 1 94,2 % obyvateľov, pri 
STV 2 77 % obyvateľov. 
Príjem TV signálov v území kraja vzhľadom na konfiguráciu terénu nie je všade uspokojivý, 
napríklad v oblasti Prešova v lokalitách Šidlovec, Dúbrava, Za kalváriou, v oblasti priestoru Levoče 
– Dravce, - Bukovinka ... Nerovnomerné pokrytie sieťou je potrebné riešiť zavádzaním a 
rozširovaním káblovej televízie, čím televíznym koncesionárom bude ponúknutá možnosť  príjmu 
aj satelitných programov. 
 
 

14. Záujmy obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami  
 
14.1. Záujmy obrany štátu a ochrany obyvateľstva   
 
V riešení UPG sú rešpektované regionálne záujmy stanovené Správou nehnuteľného majetku 
a výstavby Ministerstva obrany Slovenskej republiky v Košiciach (VO Javorina , VO Valaškovce 
a Vojenské letisko Prešov – Vyšná Šebastová). Z riešenia UPG a zo vstupných podkladov a 
stanovísk vyplynuli požiadavky na rešpektovanie ochranných pásiem a výškových obmedzení 
týchto území ako aj ďalších objektov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Stanovenie týchto 
osobitných zásad vyplývajúcich zo záujmov obrany štátu boli v UPG rešpektované, pričom 
v prípade zmeny priestorových záujmov Ministerstva obrany Slovenskej republiky je navrhované 
z dlhodobého hľadiska využitie týchto území.  
 V oblasti civilnej ochrany obyvateľstva  v riešení nie sú stanovené požiadavky pre zámery rozvoja 
priestorov civilnej ochrany. To však neruší požiadavky vyplývajúce z Územného plánu VÚC 
Prešovského kraja a operačných plánov Prešovského kraja a ustanovenia zákona Ministerstva 
obrany Slovenskej republiky číslo 237/2000 Z.z. s pokynmi pre realizáciu stavieb so všeobecnými 
technickými požiadavkami na výstavbu..  
Ukrytie obyvateľstva v prípade ohrozenia bude v zmysle zákona Ministerstva obrany Slovenskej 
republiky číslo 55/2001 Z.z. a vyhlášky Ministerstva obrany  Slovenskej republiky číslo 297/1994 
Z.z. a číslo 202/2002 Z.z.  
 
14.2. Oblasť požiarnej ochrany   
 
Požiarna ochrana sa riadi príslušnými STN 73 0802, 73 0833, 730837 a nadväzujúcich noriem, ako 
aj  ustanovení § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 288/2000 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb a ktoré sú ďalej 
premietané v rámci stavebného konania pre novú výstavbu.       
 
14.3 Oblasť protipovodňovej ochrany   
 
Postupne je potrebné komplexne revitalizovať vodné toky s protipovodňovými opatreniami so 
zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na  ochranu jednotlivých častí zastavaných území 
obcí a miest pred povodňami. Zároveň je potrebné zlepšovať vodohospodárske pomery na 
územiach obcí zásahmi smerujúcimi k stabilizácii vodohospodárskych pomerov za extrémnych 
situácií počas povodní aj v období sucha, pri úpravách tokov využívať vhodné plochy na výstavbu 
poldrov s cieľom zachytávať povodňové prietoky, s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri 
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povodňových stavoch bez narušenia biotopu. Zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd 
z predchádzajúcich rokov a budovať primerané protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu 
zastaveného územia obce a  ochranu pred veľkými prietokmi. 
  
15. Hodnotenie navrhovaného riešenia 
 
Podkladom pre riešenie UPG bolo zadanie, analýzy, dva varianty riešenia k spracovaniu výsledného 
riešenia, ktoré zohladnilo KÚRS 2001 a ÚPN-VÚC Prešovského kraja a ďalšie  rozvojové 
dokumenty PSK. 
Riešenie naplnilo cieľe integrácie priestoru, v podobe územného rozvoja vytvorilo predpoklady pre 
rozvoj konkurencieschopnosti, produktivity a rastu v jednotlivých regiónoch PSK, s návrhom 
dopravnej a technickej infraštruktúry, so zhodnotením zásad ochrany prírodného a kultúrneho 
dedičstva. 
Komplexne boli vyhodnotené demografia, školstvo, veda a výskum, socialna infraštruktúra, zdravotníctvo, s 
cieľom dlhodobého priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Prešovského kraja s prioritou 
trvalo udržateľného rozvoja priemyslu a služieb, cestovného ruchu, poľnohospodárstva a lesného 
hospodárstva, rozvoja vidieka a zároveň zosúladenie zámerov zainteresovaných subjektov, posúdenie 
pripravenosti územia pre ďalší rozvoj v oblasti hospodárskej, sociálnej a environmentálnej. 
Možné rozvojové plochy sú riešené predovšetkým v nadväznosti na zastavané územia, s 
nevytváraním izolovaných urbanizovaných celkov. 
Región patrí medzi oblasti s najvyššou nezamestnanosťou v Slovenskej republike a nemá 
dostatočné vnútorné zdroje na prekonanie tohto problému. Preto je nutná výrazná intervencia štátu, 
predovšetkým v oblasti podpory rozvoja malého a stredného podnikania, prílevu zahraničných 
investícií a zlepšenia prípadne dobudovania dopravnej infraštruktúry, čo pozitívne ovplyvňuje 
vytváranie nových pracovných miest. 
Sieť stredného školstva v jednotlivých okresoch Prešovského kraja je dostatočne rozvinutá 
a diverzifikovaná. Zlepšenie však môže priniesť len intenzívnejšie prepojenie škôl s praxou 
a požiadavkami konkrétnych zamestnávateľov. 
Charakteristickým trendom v oblasti zdravotníctva je pokles počtu lôžok v zdravotníckych 
zariadeniach v súvislosti s presunom z ústavnej do ambulantnej starostlivosti a značné regionálne 
rozdiely v dosiahnutých hodnotách medzi jednotlivými okresmi v Prešovskom kraji.  
V oblasti hospodárskej základne sa vychádzalo z realizovaných analýz štruktúry priemyselnej 
výroby ako aj z disponibilnosti priemyselných plôch v Prešovskom kraji. Ich kategorizácia bola 
realizovaná na základe zvolených evaluačných kritérií a to výmera priemyselnej plochy, dopravné 
napojenie k diaľnici, dopravné napojenie k ceste I. triedy, dopravné napojenie k železničnej trati, 
dostupnosť letiska, napojenosť na elektrickú sieť, plynovod, vodovod, kanalizáciu, telekomunikácie 
a pod.. Vychádzajúc z tohto hodnotenia boli definované priemyselné plochy začlenené do troch 
základných kategórii podľa stupňa významnosti jednotlivých evaluačných kritérií. Významným 
diferenciačným faktorom okrem uvedených kritérií bola aj poloha resp. lokalizácia jednotlivých 
priemyselných plôch voči hlavným centrám osídlenia a pólom rozvoja priemyslu, ktoré spoločne 
predstavujú v rámci kraja hlavné urbanizačné priestory so silným ekonomickým potenciálom 
rozvoja.       
Priemyselné plochy prvej kategórie predstavujú územia s najvhodnejšími rozvojovými 
predpokladmi z hľadiska hodnoteným kritérií. Druhú kategóriu tvoria priemyselné plochy s horšími 
lokalizačnými predpokladmi a pripravenosťou pre investovanie v oblasti priemyselnej výroby. Do 
prvej podskupiny patria priemyselné plochy situované na urbanizačnej osi Prešov – Košice. Ide 
o ekonomicky a urbanizačne najdôležitejší priestor v rámci východného Slovenska. Druhú 
podskupinu tvoria priemyselné plochy, z ktorých väčšina je síce súčasťou významnejšieho centra 
osídlenia, ale veľkým handicapom je ich problematická dopravná dostupnosť a vzdialenosť od 
hlavných dopravných koridorov. Najviac lokalizačných disparít je v rámci poslednej tretej 
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kategórie. Tú tvoria priemyselné plochy s relatívne najmenej vhodnými predpokladmi pre vstup 
investorov.  
Časť riešeného územie možno zaradiť do kategórie územia osobitného záujmu, pretože je súčasťou 
chránených území z hľadiska ochrany prírody a zdrojov vody a má sprísnené požiadavky pre 
poľnohospodársku činnosť. Je preto vhodné v týchto územiach uplatňovať  rozhodujúce a 
limitujúce faktory využívania pôdy v rámci platnej legislatívy (zákon o ochrane prírody, zákon 
o vodách). V týchto územiach sa vytvárajú prirodzené predpoklady pre zavádzanie ekologického 
(organického) poľnohospodárstva, ktoré zabezpečí tomuto územiu trvalo udržateľný rozvoj. 
V oblasti rozvoja cestovného ruchu, kúpeľníctva a cezhraničných vzťahov hlavným 
kvalitatívnym ukazovateľom hodnotiacim úroveň  rozvoja cestovného ruchu z ekonomického, 
sociálneho hľadiska je dĺžka pobytu turistických návštevníkov v ubytovacich zariadeniach. 
Tranzitní a jednodňoví netranzitní návštevníci neprinášaju ekonomický efekt, naopak dlhodobí 
návštevníci prinášajú efekt v podobe výdavkov na ubytovanie, stravovanie a rôzne doplnkové 
služby, čím prispievajú k ekonomickému rozvoju cestovného ruchu ako hospodárskeho odvetvia 
miestnych ekonomík. Prešovský kraj disponuje dostatočnou kapacitou ubytovacích zariadení, čo je 
silnou stránkou územia aj napriak tomu, že nie všetky ubytovacie zariadenia sú vo vyhovujúcej 
kvalite. Na základe tohto boli stanovené póly rozvoja cestovného ruchu s priemetom do 
rozvojových osí, vrátane nových cezhraničných súvislostí. 
Z návrhu vyplynulo, že z dôvodu výskytu území osobitného záujmu, najmä území chránených 
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, pre dodržanie súladu urbanizovaného priestoru 
s chránenými územiami je potrebné: 

- stavebné investície umiestňovať mimo chránených  území s najvyšším stupňom ochrany 
a mimo existujúcich a z pravidla i mimo navrhovaných A zón chránených území  

- minimalizovať umiestňovanie objemovo a plošne náročných investícií do prvkov ÚSES  
a do území s osobitnou územnou  ochranou mimo zastavaných území 

- do osobitne chránených území   umiestňovať investície - činnosti, ktoré sú priamo závislé na 
morfológii územia  a iných konkrétnych prírodných danostiach  územia 

- objemovo, kapacitne  a plošne náročné stavby - investície umiestňovať prioritne do 
zastavaných území  

- vo voľnej krajine t.j. mimo zastavaných území  prioritne využívať  plochy,  stavebnou  
činnosťou už zasiahnuté 

- na území národných parkov, chránených krajinných oblastí, chránených vtáčích území 
a území európskeho významu  nevytvárať nové rekreačné zóny a zóny CR (ako nové 
satelity) s ubytovacou funkciou   s plošne a objemovo náročnými stavbami      

- územia osobitne chránené využívať prednostne na letnú turistiku, poznávaciu turistiku 
a v naviazanosti na terénne danosti územia v prípustnej miere i pre zimné športy  a letné 
vodné športy 

- neumiestňovať veterné elektrárne do území s 3. až 5. stupňom ochrany a do chránených 
vtáčích území 

V oblasti dopravnej infraštruktúry  riešenie upresňuje a dopĺňa dopravnú koncepciu formulovanú 
v KÚRS 2001 a ÚPN-VÚC Prešovského kraja s cieľom definovať dopravnú obslužnosť území v 
ÚPG skúmaných z pohľadu disponibility pre vstup investorov.  Všetky územia sú hodnotené 
z hľadiska dostupnosti k nadradeným dopravným systémom, ktoré prechádzajú regiónom s 
dominantným postavením v kraji a to územím košicko- prešovskej aglomerácie. Významným 
aspektom je vplyv cezhraničnej slovensko-poľskej hospodárskej spolupráce a rozvoj turizmu a CR 
v nových podmienkach Schengenskej hranice ako aj očakávaný rozvoj kontaktov s Ukrajinou. 
Cieľom je tiež postupná eliminácia „dopravného tieňa“ severovýchodnej časti nášho kraja. Pre 
všetky územia sú definované konkrétne cestné a železničné prepojenia ktoré sú nutné ku kvalitnej 
dopravnej obsluhe územia a ich väzby na nadradené systémy zväčša na multimodálné koridory 
hlavnej a doplnkovej siete TINA, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú atraktivitu územia. Z tohto 
aspektu skúmané dopravné línie  preukazujú nedostatočnú pripravenosť často bez zásadných 
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rekonštrukcií zvládnuť zvýšené nároky na kvalitu a technickú úroveň disponibilnej cestnej 
a železničnej siete a to najmä v severnom západo-východnom smerovaní. Výrazná je aj absencia 
severojužného cestného prepojenia pre TIR dopravu, ktorá neusmernene prúdi vo viacerých 
koridoroch zaťažujúc ŽP a sídla na trasách. Nedostatkom je aj nedostatočná koordinácia 
dopravného riešenia prihraničného priestoru, hlavne priebeh tzv. Karpatskej cesty, ktorej trasa má 
zásadný vplyv na distribúciu cestnej dopravy v tomto mimoriadne perspektívnom priestore. 
V oblasti vodného hospodárstva riešenie rešpektuje jestvujúce a plánované vodohospodárske 
diela, rieši zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných plôch pre vstup investorov podľa ich 
kategorizácie určenej v hospodárskej základni.  
Návrh opatrení na ochranu územia pred povodňami sú riešené prioritne biologickými opatreniami - 
revitalizáciou tokov. Prípadné technické opatrenia je potrebné realizovať len z dôvodu 
bezprostredného ohrozenia zastavaného územia, navrhovaných nových plôch pri rešpektovaní 
všetkých zásad prírodno-ochranných hodnôt a funkcií vodných tokov a mokradi. 
V oblasti zásobovania elektrickou energiou je z hľadiska kvality a spoľahlivosti dodávok stav pre 
priemysel a obyvateľstvo uspokojivý. Na území kraja chýbajú hlavné zdroje výroby elektrickej 
energie. V oblasti využívania obnoviteľných zdrojov je vhodný potenciál pre využívanie týchto 
zdrojov energie, čo umožňuje vytvárať podmienky pre realizáciu tohto zámeru.  
V oblasti zásobovania teplom je participiálne rozdelené zásobovanie teplom na centrálne, lokálne 
a individuálne. 
Pri spracovaní UPG, vytypovaní lokalít  rozvoja pre výrobu a turizmus nebol konkretizovaný typ 
výroby ani špecifikácia turistických zariadení a aktivít. Až na základe týchto údajov bude možné 
reálne zbilancovať požiadavky na predpokladané odoberané množstvo médií pre jednotlivé druhy 
technickej infraštruktúry, na úrovni podrobnejších dokumentácií pre jednotlivé lokality. 
Súčasťou výsledného riešenia je perspektívne použitie poľnohospodárskeho a lesného fondu na 
nepoľnohospodárske účely.  
 
16. Odporúčania pre spracovanie ÚPN-VÚC Prešovského kraja 
 
Pre spracovanie UPN VUC Prešovského kraja vyplynuli z riešenia UPG tieto odporúčania: 
 
-  štruktúru osídlenia zosúladiť s pólmi rozvoja hospodárskej základne a cestovného ruchu, 

s priemetom ich rozvojových osí a s tým súvisiacej dopravnej a technickej  infraštruktúry, so 
zapracovaním záujmov ochrany prírody, 

-  zaradiť do vyššej kategórie centrá osídlenia regionálneho až nadregionálneho významu Levoču 
(s doporučením na celoštátny až medzinárodný), Sninu, Starú Ľubovňu 

-  riešiť sieť rýchlostných dopravných komunikácií. Okresy Stará Ľubovňa, Humenné, Svidník, 
Stropkov, Snina a Medzilaborce, ktoré nemajú vybudované rýchlostné komunikácie, preto sú pre 
investorov málo atraktívne,    

-  nové problémy a špecifické riešenia zamerané na dopravnú obslužnosť hodnotených území 
premietnúť do riešenia ÚPN-VÚC v kontexte s komplexným riešením kraja. Tento proces je 
nutné priebežne koordinovať so zámermi MDPaT a PSK s cieľom zabezpečiť harmonizovaný 
a realizovateľný výstup, akceptovaný všetkými dotknutými stranami, 

- zapracovať riešenia v oblasti technickej infraštruktúry, vrátane zosúladenia s rezortnými 
dlhodobými koncepciami a požiadavkami,  

- zapracovať výstupy v oblasti demografie, sociálnej infraštruktúry a ochrany prírody a krajiny  
- investície / návrhy činnosti uvedené v ÚPG, ktoré sú navrhnuté v územiach chránených podľa 

zákona o ochrane prírody a krajiny považovať za návrhy, ktoré v tejto etape návrhu nie sú 
bezproblémové z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny. 
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17.    Odporúčania pre samosprávy v riešenom území 
 
Pre upresnenie zámerov definovaných v ÚPG vyplynuli tieto odporúčania: 
 
Priemet skutočných potrieb pokrytia požiadavok kladených na aktivity v oblasti hospodárstva 
predpokladá hlbšiu analýzu na úrovni územno plánovacích dokumentácií obcí, kde budú 
zhodnotené rozhodujúce ukazovatele vo vzťahu k počtu obyvateľov obce resp. jeho suburbárnych 
daností. 
Príprava jednotlivých vhodných plôch je v kompetencii samosprávy, ktorá však nemá dostatok 
finančných prostriedkov ani odborných kapacít na prípravu územia. Investori vyžadujú: 
- majetko – právne vysporiadanú disponibilnú plochu,  
- príslušnú projektovú dokumentáciu, 
- podpornú – externú dopravnú a technickú infraštruktúru  
Jedným z najvážnejších limitujúcich faktorov disponibilných území sú nevysporiadané pozemky, 
absencia infraštruktúry alebo jej nedostatočná kapacita.  
Najzdĺhavejšie je ich majetko - právne vysporiadanie. Pozemky sú rozdrobené, s veľkým  
množstvom vlastníkov a ich vysporiadanie trvá aj niekoľko mesiacov až rok.  
Preto navrhujeme, aby obce a mestá, skôr než územie ponúknu ako disponibilnú plochu pre 
priemysel alebo služby, mali minimálne zmluvne dohodnuté podmienky s vlastníkmi pozemkov 
o ich predaji prípadnému investorovi. 
Pre oblasť turizmu sú odporúčania podobné ako v oblasti hospodárstva. Obce, v ktorých sú 
disponibilné plochy pre rozvoj turizmu je potrebné zapracovať do územných plánov a v spolupráci 
s odbornými organizáciami vyhľadávať investorov.   
Miestne iniciatívy (rekonštrukcie MK, požiadavky na riešenie obchvatov v ÚPN obcí, zriaďovanie 
hraničných priechodov, umiestňovanie aktivít náročných na dynamickú a statickú dopravu a pod.) 
je potrebné riešiť v intenciách ÚPN –VÚC v spolupráci s obstarávateľom resp. spracovateľom 
dokumentácie, aby sa predišlo možným kolíziám v území s nadradenými dopravnými systémami. 
Zo spracovania tejto prognózy vzišla požiadavka na zabezpečovanie databáz obcí pre pružné 
poskytovanie údajov o energetickej základni na území samosprávy (elektina, plyn, OZE, teplo atď.) 
ako aj zásobovaní vodou a odkanalizovaní a iných závažných údajov, ktoré sú dôležité pre 
spracovanie strategických dokumentov pre obce, ako aj pri ich kvalifikovanom rozhodovaní.  
 
18. Odporúčania pre spracovanie doplňujúcich rozvojových dokumentácii         

a dokumentov na regionálnej úrovni 
 
       Pre upresnenie zámerov definovaných v ÚPG je odporúčané spracovať najmä tieto   

dokumentácie: 
 
-  spracovať rozvojové dokumentácie na úrovni okresov (regiónov so spoločnými  záujmami) 

v rozsahu územnoplánovacích podkladov (napr. urbanistickej štúdie),    
-  vypracovať stratégiu cestovného ruchu v Prešovskom kraji, ktorá by poukázala na disparity 

jednotlivých regiónov v cestovnom ruchu a stanovila priority jeho rozvoja,  
-  Územný generel cestnej dopravy Prešovského kraja, 
 -  Generálny dopravný plán - Dopravný uzol Prešov, 
- Technickú štúdiu (TŠ) cestnej komunikácie vo funkcii medzinárodného turist. koridoru vo 

východnej severojužnej vetve (Kraków Nowy Targ) PR – Podspády – Spišská Belá – 
Kežmarok – Poprad – Vernár – Rožňava – Tornaľa  - Kráľ – MR  (Budapešť), 

-  Technickú štúdiu (TŠ ) homogenizovaného cestného ťahu na slovenskej strane hranice 
Podspády – Spišská Belá - Stará Ľubovňa – Ľubotín – Bardejov – Svidník – Stropkov – 
Medzilaborce – Palota – hranica SR/PR – Lupków,  alternantívne  Nowy Targ - Spišská Stará 
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Ves – Stará Lubovňa, cestný ťah bude vytvárať pohraničnú distribučnú os Slovenskej republiky 
pre cezhraničnú, nadregionálnu a regionálnu dopravu, 

-  Technickú štúdiu (TŠ) Cestný ťah I/18 a I/74 Prešov-Ubľa- hranica UA ako rýchlostná 
komunikácia, 

-  Technickú štúdiu (TŠ) Cestné prepojenie Príslop (II/558) – Stakčínska Roztoka - I/74 - 
preložka II/558 mimo ochranné pásmo VN Starina, 

-  Územno-technickú štúdiu  Železničná trať Prešov – Plaveč, upresnenie preložky v priestore 
mesta Prešov, 

-  Územno-technickú štúdiu  Železničná trať Kysak-Prešov-Margecany, upresnenie trasy 
v priestore mesta Prešov, 

- spracovanie územno-plánovacieho podkladu o energetickej základni Prešovského kraja,  
- spracovanie územno-plánovacieho podkladu o zásobovaní pitnou a úžitkovou vodou, čistením 

odpadových vôd Prešovského kraja, 
- spracovanie územno-plánovacieho podkladu o znižovaní environmentálneho zaťaženia 

vodných tokov a vodných plôch s preukázaním kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov pre 
potenciálne odbery technologických vôd Prešovského kraja, 

- spracovanie územno-plánovacieho podkladu pre efektívne využitie vidieckeho priestoru 
Prešovského kraja so zameraním na zakladanie trvalých kultúr,  

-      spracovanie územnoplánovacieho podkladu pre možné využitie CHVÚ, NP a CHKO, 
-  spracovať  územný priemet  chránených území ochrany prírody národnej a európskej siete 

v Prešovskom kraji, 
-  spracovať aktualizácia  regionálnych územných systémov ekologickej stability pre všetky    

okresy Prešovského kraja, 
-  spracovať  zonácie národných parkov – NP Slovenský raj. TANAP, NAPANT a NP Poloniny, 
-  spracovať generel  pôvodnej typickej architektúry územia Polonín, 
-  spracovať krajinnoekologický plán územia Polonín, 
-  spracovať  generel  priestorov  rekreačných  krajinných celkov  ako doteraz nevyťaženého 

potenciálu  pre  rozvoj rekreácie a cestovného ruchu,   
-  spracovať pasport  prieskumných území,  chránených ložiskových území a  dobývacích      

priestorov   a iných ťažobných priestorov  so stanovením ekologických limitov  ich využítia. 


