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1.1 Úvod 
 
Základné údaje o zadaní, o  podkladoch a hlavných  cieľoch  riešenia  
 Z uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 1.4.1997 vyplynula požiadavka prepracovať územné plány veľkých 
územných celkov, vypracovávaných resp. zabezpečovaných v zmysle uznesenia vlády SR  č. 287/1995, aby boli 
v súlade s novým územnosprávnym členením v zmysle zákona č. 221/1996 Z.z. Ďalším usmernením pre 
spracovávanie územných plánov veľkých územných celkov,  v súlade  s novým  územnosprávnym  členením,  
bolo  uznesenie vlády SR č. 654 zo 16.9. 1997.  Na základe týchto skutočností obstarávateľ, Krajský úrad 
v Prešove zabezpečil spracovanie návrhu územného plánu pre veľký územný celok Prešovského kraja u 
spracovateľa, APS s.r.o. Prešov, na základe zmluvy o dielo č.64/95 v zmysle dodatku č.4 k zmluve zo dňa 
14.9.1997.  
Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja boli obstarané Krajským úradom 
Prešov, odborom životného prostredia v roku 2001.  
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC  Prešovského kraja 2004 obstaral úrad Prešovského samosprávneho kraja na 
základe rozhodnutia zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja ako vecne príslušný orgán územného 
plánovania, na základe uznesenia vlády SR č. 473 z 9. mája 2002.  
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 boli obstarané Úradom Prešovského samosprávneho kraja, 
Odborom regionálneho rozvoja, v roku 2008, na základe uznesenia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja č. 208/2007, zo dňa 5. júna 2007. 
 
Legislatíva – rozhodujúce východiskové dokumenty 
- 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. 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, 

-   VZN PSK č. 4/2004 ktorým bola vyhlasená záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého  
územného celku Prešovského kraja 2004. 

 
Rozhodujúce východiskové podklady pre vypracovanie návrhu územného plánu veľkého územného celku  
(ďalej ÚPN VÚC) : 
- ÚPN VÚC Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, spracovaný projektovou kanceláriou 

URBAN v.o.s. Košice a schválený uznesením vlády SR č.78 z 1.2.1996, 
- Nariadenie vlády SR č.270 z 13.8.1996, ktorým sa  vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Vysoké Tatry, 

Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, 
- Koncept riešenia ÚPN VÚC Nízke Tatry, 
- ÚPN VÚC Zemplínsky región, spracovaný projektovou kanceláriou URBAN v.o.s. Košice,  a schválený 
      uznesením vlády SR č.572 z 1.8.1995,  
- Nariadenie vlády SR č.290 zo 14.11.1995, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC  Zemplínsky región, 
-  Územné a hospodárske zásady pre ÚPN VÚC Severovýchodné Slovensko, spracované projektovou 
      kanceláriou URBAN v.o.s. Košice a  schválené uznesením vlády SR č.224 z  25.3.1997,                       
-     Účelová urbanistická štúdia vodárenská nádrž Veľká Domaša spracovaná projektovou kanceláriou URBAN 
       v.o.s. Košice na základe uznesenia vlády SR č. 81 z 1.2.1996 k návrhu na zmenu uznesenia vlády č.572 
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      z 1.8.1995 k návrhu ÚPN VÚC  Zemplínsky región, 
-  Územné a hospodárske zásady pre ÚPN VÚC regiónu Prešov, Spišská Nová Ves a Levočské vrchy, 
      spracované APS s.r.o. Prešov a schválené vládou SR uznesením č.168  zo 4.3.1997, 
-  Účelová urbanistická štúdia diaľnice D1 v úseku Jánovce – Behárovce – Široké spracovaná APS s.r.o. Prešov 
      a schválená uznesením vlády SR, 
-  Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. a zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska I.  schválené 
      uznesením vlády SR,  
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska – II. návrh a  zásady pre realizáciu územného rozvoja Slovenska – 
      II. návrh, 
- Koncepcia infraštrukturálnych projektov – rozpracované znenie, 
- Krajský environmentálny akčný program, 
- Program obnovy dediny, 
- Koncepcia štátnej bytovej politiky do roku 2000, 
- Koordinačná štúdia Slovensko-poľských pohraničných oblastí, 
- Územné a hospodárske zásady ÚPN VÚC Nízke Tatry , spracované firmou URKEA s.r.o. Banská Bystrica a 
      schválené uznesením vlády SR č. 79 z 1.2.1996, 
- Energetická koncepcia do r. 2005 a aktualizácia energetickej koncepcie  schválené uzn. vl. SR č. 562 zo 
      17.8.1993,  
- Aktualizovaná koncepcia do roku 2005, schválená vládou SR 30.9.1997, 
- Surovinová politika v oblasti nerastných surovín, schválená uznesením vlády SR č. 661z 5.9.1995, 
- Priemyselná politika SR, schválená uznesením vlády SR č. 706 z 26.9.1995, 
- Rozvoj kombinovanej dopravy, schválené uznesením vlády SR č. 833 z 3.11.1992, 
- Koncepcia rozvoja dopravy, schválená uznesením vlády SR č. 166 zo 16.3.1993, 
- Zásady štátnej dopravnej politiky, schválenej uznesením vlády SR č. 648 zo 14.9.1993, 
- Program transformácie a rozvoja železničnej dopravy do r. 2000, schválený uznesením vlády SR  č. 499   zo 
      4.7.1995, 
- Dlhodobý program rozvoja železničných ciest, schválený uznesením vlády SR č. 197  z  12.3.1996, 
- Program podpory rozvoja kombinovanej dopravy v SR, schválený uznesením vlády SR        
     č. 818 z 9.11.1993, 
- Správa o rozvoja diaľnic a medzinárodných ciest na území SR, schválená uznesením vlády SR č. 269 z 
      25.4.1995, 
- Nový variant komplexného projektu prípravy a realizácie výstavby diaľnic na území SR, schválený 
      uznesením vlády SR č. 965 z 27.2.1996, 
- Reštrukturalizácia správy letísk v SR, schválená uznesením vlády SR č. 1110 z 2.11.1994, 
- Koncepcia rozvoja spojov do r. 2000, schválená uznesením vlády SR č. 601 z 31.8.1993, 
- Projekt rozvoja telekomunikácií do r. 2000 – telekomunikačná politika, schválená uznesením vlády SR č. 981 
      z 19.12.1995, 
- Projekt rozvoja poštovej služby do r. 2000, 
- Koncepcia a zásady pôdohospodárskej politiky, schválená uznesením vlády SR č. 363 z 1.6.1993 a 
      uznesením Národnej rady SR č. 251 z 12.7.1993, 
- Stratégia a koncepcia rozvoja lesníctva, schválená uznesením vlády SR č. 8 z 12.1.1993, 
- Koncepcia ochrany lesného fondu SR, schválená uznesením vlády SR č. 731  z 10.10.1995, 
- Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky, 
- Národný environmentálny akčný program, 
- Koncepcia vodohospodárskej politiky SR, schválená uznesením vlády SR č.194 z 8.3.1994  a uznesením 
      Národnej rady SR č. 480 z 2.6.1994, 
- Koncepcia odpadového hospodárstva nebezpečných odpadov v SR, schválená uznesením vlády SR č. 542 z 
      16.6.1992, 
- Program odpadového hospodárstva do roku 2000, schválený uznesením vlády SR č. 799 z 26.11.1996, 
- Koncepcia rozšírenia separovaného zberu druhotných surovín a hospodárenia s komunálnym odpadom v SR, 
      schválená uznesením vlády SR č. 105 z 8.2.1994, 
- Návrh koncepcie štátnej regionálnej politiky, spracovanej Úradom pre stratégiu rozvoja  spoločnosti, vedy a  
      techniky SR, v súčasnosti predložený na schválenie vláde SR. 

Východiskové podklady pre vypracovanie zmien a doplnkov 2001 : 
- Správa o hodnotení vplyvov na životné prostredie Nádržový blok Kapušany II, 
- Záverečné stanovisko MŽP SR o posudzovaní vplyvov na ŽP pre navrhovanú činnosť „Nádržový blok 
      Kapušany II“, 
- Návrh ÚPN obce Kapušany – prerokovaný a dopracovaný o pripomienky z procesu prerokovania, 
- Urbanistická štúdia mesta Vysoké Tatry – spracovaná v rozsahu konceptu ÚPN obce a prerokovaná    podľa  
      platnej legislatívy, 
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- Dohoda medzi vládou SR a PR o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na   turistických  
      chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných 
      priechodov zo dňa 1.7.1999, 
- Pasportizácia hraničných priechodov, 
- Projekt územného rozvoja prihraničia SR a PR – prerokovaný návrh, 
- Zámer pre zisťovacie konanie navrhovanej činnosti „ Rozvoj turizmu – Veľká Domaša “, 
- Rozhodnutie MŽP SR Bratislava č. j. 1256/01- 4.2. zo dňa 12.6. 2001 o posudzovaní vplyvov na životné 
      prostredie na základe zámeru „Rozvoj turizmu – Veľká Domaša“, 
- Projekt „Rozvoj turizmu - Veľká Domaša“ – 14 aktivít (dielčie projekty) 
- Návrh ÚPN-Z miestnej časti Tatranská Štrba – prerokovaný a dopracovaný o pripomienky z procesu 
       prerokovania, 
- Aktualizácia  ÚPN-SÚ Prešov. 

Východiskové podklady pre vypracovanie zmien a doplnkov VÚC Prešovského kraja 2004  : 
- Koncepcia územného rozvoja Slovenska – 2001, MŽP SR, 2002, 
- Porovnanie KÚRS 2001 s ÚPN VÚC Prešovského kraja, (SAŽP Banská Bystrica, jún 2002),   
- Urbanistická štúdia pre umiestnenie priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR – Prešovský kraj 

(SAŽP CKEP Prešov, jún 2003), 
- Pripomienky a námety dodané spracovateľovi na základe výzvy Odboru Územného plánovania, tvorby a 

ochrany životného prostredia PSK  od orgánov samosprávy, štátnej správy a inštitúcii (124 dodaných 
podnetov do 7.11.2003), 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja (schválený na 16. zasadnutí 
zastupiteľstva PSK 2. decembra 2003), 

- Generel ochrany a racionálneho využívania vôd (MP SR a MŽP SR, 2002), 
- Hydrologická ročenka (SHÚ Bratislava, 2002),   
- Národný rozvojový plán (MVaRR  SR, február 2003), 
- Projekt územného rozvoja prihraničia Slovenskej republiky a Poľskej republiky (SAŽP Banská Bystrica, 

december 2002), 
- Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schválený uznesením vlády SR č. 162/2001, 
- Ústredný zoznam pamiatok na Slovensku – Prešovský kraj, 
- Atlas krajiny SR 1. vydanie, MŽP SR Bratislava, SAŽP Banská Bystrica, 2002, 
- Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 5. februára 2003 č. 58/2003 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Tatranský 

národný park, 
- Návrh území európskeho významu sústavy NATURA 2000. ŠOP SR Banská Bystrica, 2003, 
- Sektorový operačný program životného prostredia 2004 - 2006. MŽP SR, 2002, 
- SVM 50, ÚGK a K Bratislava, 
- Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky – správy národných parkov, chránených krajinných oblastí a 

regionálna správa OP a K s pôsobnosťou na území Prešovského kraja , 2003, 
- Štátny zoznam osobitne chránených území Slovenska, 2003, 
- Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 636 z 9. júla 2003 k národnému zoznamu navrhovaných 

chránených vtáčích území, 
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 19. apríla 1999 č. 111/1999 Z. z., ktorou 

sa územie Vihorlat ustanovuje za chránenú krajinnú oblasť, 
- Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. januára 2003 č. 17/2003 Z. z., ktorou 

sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií, 
- www stránky: MŽP SR, SAŽP, ŠOP SR, 
- Zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
- Zoznam prieskumných území určených MŽP SR k 1.1.2003, Vestník MŽP SR, ročník XI, čiastka 2, 
- Zoznam rozhodnutí o určení (zrušení) organizácie, ktorá bude evidovať a zabezpečovať ochranu výhradného 

ložiska, aktualizované k 1.1.2003, Vestník MŽP SR, ročník XI, čiastka 2, 
- Zoznam rozhodnutí o výhradnom ložisku (nevyhradený nerast), aktualizované k 1.1.2003, Vestník MŽP SR, 

ročník XI, čiastka 2, 
- Písomné stanoviská Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 10.12.2003 a 20.1.2004. 
 
Východiskové podklady pre Zmeny  a doplnky ÚPN VÚC PSK 2009:   
- Územná  prognóza regiónu Prešov – disponibilnosť územia pre vstup investorov, 
- Oznámenie o obstaraní Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, 
-      Pripomienky a námety k Oznámeniu o obstaraní, od dotknutých orgánov, 
- ÚPN obcí  schválené v rokoch 2004 – 2008, 
- PHSR PK na obdobie 2008 – 2015, 
- Urbanistická štúdia Poloniny v rozsahu okresu Snina, 
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- Územná prognóza mikroregiónu Biele Kamene, 
- Urbanistická štúdia využiteľnosti územia umiestnenia priemyselnej výroby v rozvojovej osi Prešov -  Košice, 

pozdĺž diaľnice Dl, 
- Urbanistická štúdia záujmového územia Vtáčie údolie,  
- Projekt územného rozvoja slovensko-ukrajinského prihraničného územia,  
- Návrh rozvojového plánu Slovensko -Východ,  
- Profil regiónu Slovensko, Integrovanej štúdie podmienok ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ 
- Štúdia realizovateľnosti Rozvojového plánu Slovensko -Východ, 
- Národný program rozvoja CR v SR na roky 2007 – 2013, MH SR 2005, 
- Koncepcia rozvoja CR Slovenskej republiky schválená uznesením vlády SR č. 923 zo dňa 23.11.2005, 
- Regionalizácia CR SR, Ústav turizmu s. r. o  2005, 
- Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu v SR do roku 2013, 
- Štátna politika cestovného ruchu v Slovenskej republike, 
- Návrh Koncepcie rozvoja pôdohospodárstva na roky 2007 – 2013 schválený vo vláde pod č. uzn. 216/2007, 
- Zelená správa – dokument MP SR, 
- Projekt Trvalo udržateľný rozvoj povodia rieky Tisy, 
- Plán dopravnej obslužnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, schválený na 20. zasadnutí ZBBSK 

dňa 14.8.2008, 
- Územný plán Veľkého územného celku Žilinského kraja (schválený v r. 1998) v znení jeho Zmien a doplnkov, 
- Územný generel cestovného ruchu Žilinského kraja, 
 
-       Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách, 
-       Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami, 
-      Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR zo 14. novembra 2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
        o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov 
         a verejných kanalizácií uvedené v Z. z. č. 684/2006 v čiastke 261, 
-       Vyhláška Ministerstva vnútra SR z 10. decembra 2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov  

uvedené v Z. z. č. 699/2004 v čiastke 291, 
-       Zákon z 19. Júna 2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona      

č. 276/2001 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach uvedené v Z. z. č. 442/2002 čiastka 170, 
-       Nariadenie vlády SR z 21. júna 2005, ktorým sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvantitatívne ciele   

povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd uvedené 
v Z. z. č. 296/2005 v čiastke 127, 

- STN 92 0400 o Požiarnej bezpečnosti stavieb, Zásobovanie vodou na hasenie požiarov vydané Slovenským 
ústavom technickej normalizácie v júli 2005,  

-       Kvalitatívna vodohospodárska bilancia povrchových vôd SR v roku 2005 – Ministerstvo životného  
prostredia  SR a Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava 2006, 

-        Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2004-2005 - Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava  
2006, 

 
-      Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 
-      Zákon č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých    

    zákonov v znení neskorších predpisov, 
-      Elektroatlas vedení  M1:100000,  2004,     
 

- Právne predpisy SR - Odpady a odpadové hospodárstvo 
-  Aktualizované dňa: 27.02.2008 MŽP SR, 

- Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. 
z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., 
zákona č. 188/2003 Z. z. (+ čiastka 98 Z. z. o redakčnom oznámení chyby v čl. II - zmena h) na i)), zákona č. 
245/2003 Z. z., zákona č.525/2003 Z. z., zákona č. 24/2004 Z. z. (+ redakčné oznámenie o oprave chýb v 
Čiastke 44 Zbierky zákonov 2004), zákona č. 443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. 
z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 127/2006 Z. z. 
[zákon č. 409/2006 Z. z. – úplné znenie zákona o odpadoch], 
Zákon č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení zákona č. 587/2004   Z. z., 

- Vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení vyhlášky č. 
509/2002 Z. z., vyhlášky č. 128/2004 Z. z. a vyhlášky č. 599/2005 Z. z., 

- Vyhláška MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení  vyhlášky č. 409/2002 Z. 
z. a vyhlášky č. 129/2004 Z. z., 

- Vyhláška MŽP SR č. 125/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní  starých vozidiel a o 
niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel, v znení vyhlášky č. 227/2007 Z. z., 
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- Vyhláška MŽP SR č. 126/2004 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o 
ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti 
týchto osôb, 

- Vyhláška MŽP SR č. 127/2004 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname 
výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o 
obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu, v znení vyhlášky 359/2005 Z. z., 

- Vyhláška MŽP SR č. 135/2004 Z. z. o dekontaminácií zariadení s obsahom PCB, 
- Vyhláška MŽP SR č.208/2005 Z. z o nakladaní s elektrozariadeniami a s elektroodpadom v znení vyhlášky č. 

313/2007 Z. z., 
- Nariadenie vlády SR č. 153/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú záväzné limity a termíny pre rozsah 

opätovného použitia častí starých vozidiel, zhodnocovania odpadov zo spracovania starých vozidiel a ich 
recyklácie, 

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2005 Z. z. ktorým sa ustanovujú limity pre zhodnotenie 
elektroodpadu a pre opätovné použitie a recykláciu komponentov, materiálov a látok, 

- Oznámenie MZV SR č. 60/1995 Z. z. o pristúpení Slovenskej republiky k Bazilejskému dohovoru o riadení 
pohybov  nebezpečných odpadov cez  hranice štátov a  ich zneškodňovaní, 

- Oznámenie MZV SR č. 132/2000 Z. z. o zmene v prílohe č. 1 a o prijatí dvoch nových príloh č. VIII a IX k 
Bazilejskému dohovoru o riadení pohybov  nebezpečných odpadov cez  hranice štátov a  ich zneškodňovaní, 

- Oznámenie MZV SR č. 593/2004 Z. z. o prijatí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických 
látkach, 

- Oznámenie MŽP SR č. 75/2002 Z. z. o vydaní výnosu č. 1/2002 z 12. februára 2002, ktorým sa ustanovujú 
jednotné metódy analytickej kontroly odpadov, 

- Právne predpisy odpadového hospodárstva Európskeho spoločenstva 
- Aktualizované dňa: 27.02.2008 MŽP SR, 

- Smernica č. 2006/12 Európskeho parlamentu a rady z 5. apríla 2006 o odpadoch (rámcová smernica), 
- Smernica Rady č. 1991/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečných odpadoch v znení zmien a doplnkov, 
- Smernica Rady 1975/439/EHS zo 16. júna 1975 o zneškodňovaní odpadových olejov v znení zmien 

a doplnkov, 
- Smernica  č. 2006/66 Európskeho parlamentu a Rady zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a 

použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS, 
- Smernica č. 1994/62 Európskeho parlamentu a Rady z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov v 

znení zmien a doplnkov, 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/76 zo 4. decembra 2000 o spaľovaní odpadov, 
- Smernica Rady č. 1996/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a 

polychlórovaných terfenylov, 
- Smernica Rady č. 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov, 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o starých vozidlách v znení 

zmien a doplnkov, 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/95/ES z 27. januára 2003 o obmedzení používania 

niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/96/ES z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a 

elektronických zariadení v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/108/ES z 8. decembra 2003, 
- Smernica Rady č. 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životného prostredia, predovšetkým pôdy, ak sa 

používajú kanalizačné kaly v poľnohospodárstve, 
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 1978/176/EHS z 20. februára 1978 o odpadoch z odvetvia 

priemyslu na výrobu oxidu titaničitého v znení zmien a doplnkov, 
- Smernica Rady 91/692/EHS z 23. decembra 1991, ktorá štandardizuje a racionalizuje správy o vykonávaní 

určitých smerníc, ktoré súvisia so životným prostredím, 
- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu, 
- Rozhodnutie Komisie č. 2000/532/ES (Európsky Zákon č. 223/2001 Z. z.  o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., 
zákona č. 393/2002 Z. z., zákona č. 529/2002 Z. z., zákona č. 188/2003 Z. z. (+ čiastka 98 Z. z. o redakčnom 
oznámení chyby v čl. II - zmena h) na i)), zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č.525/2003 Z. z., zákona č. 
24/2004 Z. z. (+ redakčné oznámenie o oprave chýb v Čiastke 44 Zbierky zákonov 2004), zákona č. 
443/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 
532/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z. a zákona č. 127/2006 Z. z. [zákon č. 409/2006 Z. z. – úplné znenie 
zákona o odpadoch], 

- Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Prešovského kraja (2004), SAŽP,  
- Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Vranov nad 

Topľou a obce Hencovce (september 2007), 
-      Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Prešov a obce 
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       Ľubotice (september 2007), 
-      Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove Č. 1/2008 zo 7. 1. 2008, 

ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia (pre znečisťujúcu látku PM 10, katastrálne 
územie Vranov nad Topľou, Čemerné a Hencovce), 

-      Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove Č. 3/2008 zlO. 3. 2008, 
ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia (pre znečisťujúcu látku PM 10, katastrálne 
územie Prešov, Solivar, Šalgovík, Nižná Šebastová a obec Ľubotice), 

- Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. 
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 

-      Zákon č. 182/2005 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
       zákona č. 283/2007 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
-      Zákon NR SR č.355/2007 z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  
-      Zákon NR SR Č. 470/2005 z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ochranné pásmo cintorína), 
-      Vyhláška MZ SR Č. 549/2007, ktorou sa stanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku.  infrazvuku 

a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí, 
-      Zákon NR SR č.255/2007 ( sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva ), 
  
- Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z.n.p., 
- Dokumenty o vyhlásených maloplošných chránených územiach. Zoznam chránených území je uverejnený na 

www.sopsr.sk alebo www.enviroportal.sk. Vyhlášky KÚŽP v Prešove, ktorými boli vyhlásené alebo zrušené 
chránené územia sú na www.po.kuzp.sk, 

- Dokumenty veľkoplošných chránených území (5 národných parkov a 2 chránené krajinné oblasti). Zoznam 
a mapové zobrazenie národných parkov a chránených   krajinných oblastí je na www.sopsr.sk v časti 
územná ochrana – Mapky  veľkoplošných chránených území, 

- Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane biotopov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, 
- Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov, 
- Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (Paríž, 1972), 
- Smernica na vykonávanie dohovoru o ochrane  svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, 
- Výnos MŽP SR č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva zoznam navrhovaných území európskeho významu zo dňa 

14.7.2004, účinnosť výnosu od 1.8.2004 ( 63 ÚEV v Prešovskom kraji). Výnos je uverejnený vo Vestníku 
MŽP SR čiastka 3, ročník XII, 2004, zoznam ÚEV je uverejnený na stránke www.sopsr.sk v časti NATURA 
2000,  

- Návrhy navrhovaných území európskeho významu (tzv.etapa B) vypracované ŠOP SR pre územie 
Prešovského kraja (39 návrhov ÚEV), 

- Uznesenie vlády SR č.636/2003, ktorým bol schválený národný zoznam chránených vtáčích území. Národný 
zoznam  CHVÚ je uverejnený na stránke www.sopsr.sk v časti NA TURA 2000), 

- Vyhláška MŽP SR č.25/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Bukovské vrchy. Vyhláška je 
uverejnená na www.zbierka.sk, 

- Návrhy vyhlášok  ostatných chránených vtáčích území  sú uverejnené na www.enviro.gov.sk  a  návrhy 
zámerov na vyhlásenie týchto ostatných chránených vtáčích území v rámci Prešovského kraja uverejnené na 
www stránkach KÚŽP v Prešove - www.po.kuzp.sk ( Laborecká vrchovina),  KÚŽP v Košiciach- 
www.kc.kuzp.sk (Vihor1atské vrchy, Slánske vrchy, Volovské vrchy),  KÚŽP v Žiline - www.za.kuzp.sk 
(Tatry) a KÚŽP v Banskej Bystrici - www.bb.kuzp.sk (Nízke Tatry.). Návrhy sa tiež nachádzajú na 
jednotlivých pracoviskách ŠOP SR, RCOP, 

- Koncepcia ochrany prírody schválená vládou SR uznesením č. 471/2006, 
- Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 2/2006 z 23. marca 2006 o Návštevnom 

poriadku Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma,  
- Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č.5/2006 z 27. júla 2006 o Návštevnom poriadku 

Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, 
- Vyhláška Krajského úradu životného prostredia v Prešove č. 6/2008 z 13. júna 2008, ktorou sa vyhlasujú 

verejnosti voľne prístupné jaskyne Hučivá diera, Elektrárenská jaskyňa, Komín, Jaskyňa v Skalke a Jaskyňa 
v Čube,  

-    Zaradenie "Karpatské bukové pralesy" do Zoznamu svetového prírodného dedičstva výborom pre svetové 
       dedičstvo UNESCO na 31. zasadnutí 28. júna 2007 v novozélandskom meste Christchurch, 
-    Rozhodnutie Okresného úradu v Snine o vyhlásení Osobitnej sústavy obhospodarovania 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov VN Starina č.j. 
OPPaLH - 2001/71059-09, a v Národnom parku Poloniny a jeho ochranných pásmach č.j. OPPaLH - 
2002/1 0462-0 l, 
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-   RÚSES okresu Humenné (SAŽP 1994),  
- RÚSES okresu Prešov (Ekoland Prešov 1994),  
- RÚSES okresu Bardejov, SAŽP Banská Bystrica, pobočka Prešov 1995,  
- RÚSES okresu Svidník (SAŽP Banská Bystrica, pobočka Prešov, 1995),  
- RÚSES okresu Vranov n/Topľou, (SAŽP Banská Bystrica, pracovisko Košice, 1994),  
- Dokumentácia ŠOP SR Banská Bystrica k sústave chránených území NATURA 2000, 
- Krajinnoekologický plán regiónu Vysoké Tatry (2002), SAŽP,  
- Krajinnoekologický plán NP slovenský raj (2008), SAŽP,  
- Štúdia pre umiestnenie veterných parkov (2006), SAŽP.  
 
Hlavné dôvody pre obstaranie ÚPN VÚC Prešovského kraja :  
- spoločenské zmeny a z toho vyplývajúce nové územno-správne členenie územia  v zmysle zákona 

č.221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR, 
- cieľavedomé a optimálne usmerňovanie komplexného rozvoja územia, v súčasnosti riešeného viacerými 

ÚPN VÚC aj jeho cezhraničné väzby, 
- regulácia spôsobu využitia a usporiadania územia vychádzajúca zo zásad trvalo udržateľného rozvoja. 
 
Hlavné dôvody pre obstaranie zmien a doplnkov: 
Dôvodom pre vypracovanie zmien a doplnkov je potreba aktualizácie čiastkových riešení funkčného a 
priestorového usporiadania územia navrhnutého ÚPN VÚC na základe ekonomického vývoja, rozhodnutí 
ústredných orgánov štátnej správy, podnetov miestnej samosprávy ako aj medzištátnych dohôd. 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja – PHSR PSK, ako základný 
programový dokument vyjadrujúci rozvojové potreby určuje ciele, ktoré chce kraj dosiahnuť v strednodobom 
časovom horizonte do roku 2006 s výhľadom do roku 2015. Je v rovine kompetencií, ktoré sa legislatívne 
presunuli na PSK. PSK  môže do určitej miery ovplyvňovať oblasť technickej infraštruktúry, cesty II a III triedy, 
cestovný ruch, cezhraničnú spoluprácu, kultúru, sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Ostatné oblasti 
formou intervencií a ovplyvňovaním formou partnerstva. 
Pre úspešnú realizáciu Programu je významná súčinnosť s partnerskými organizáciami, osobitne so samosprávou 
obcí a miest, podnikateľskou sférou, združeniami právnických osôb a ďalšími osobami. 
Hlavným cieľom riešenia  a dôvodom pre vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja  2004 
je: 

- riešenie rozporných ustanovení s KÚRS 2001 a zosúladenie s touto nadradenou dokumentáciou, 
- zapracovanie územného priemetu návrhov priemyselných parkov na území Prešovského kraja, 
- zapracovanie opodstatnených požiadaviek štátnych, samosprávnych a ostatných orgánov a inštitúcií, 
-       zapracovať Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja z 

2.12.2003. 
 
Hlavné ciele riešenia : 
- optimalizovať  východiskové podklady zhodnotením spoločenských potrieb v území, v súlade s Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja a rozvoja, 
- zosúladiť a usporiadať záujmy v území vo vzťahu k súvisiacim územným celkom aj cezhraničného 

charakteru a nadradenej územnosprávnej jednotke, 
- navrhnúť koncepciu rozvoja osídlenia s návrhom jej štruktúry, 
- určiť opatrenia systémov územnej stability zohľadňujúce požiadavky kladené na jednotlivé zložky životného 

prostredia, 
- vytvoriť predpoklady pre regionálno-priestorovú dimenziu profilovania subregiónov pri využití ľudského 

potenciálu, prírodných daností a hodnôt v území, 
- stanoviť regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, vrátane limitov jeho využitia. 
 

     Hlavné ciele riešenia zmien a doplnkov : 
– riešenie umiestnenia strategickej stavby Nádržový blok II Kapušany v katastrálnom území Kapušany a 
        umiestnenie stavbou vyvolaných investícií, 
– aktualizácia návrhu hraničných priechodov Prešovského kraja na základe medzivládnej dohody     medzi 
        Slovenskou republikou a Poľskou  republikou, 
– stanovenie záväzných regulatívov vzťahujúcich sa k rozvoju sídel na území TANAPu v súvislosti  
       s vymedzovaním hraníc zastavaného územia obcí, 
– stanovenie záväzných regulatívov vzťahujúcich sa k technickej infraštruktúre v oblasti vodného  
       hospodárstva v časti verejnej kanalizácie a v oblasti dopravy vo vzťahu k rekreačnej oblasti Veľká Domaša 
       a VN V. Domaša. 
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Predmetom   riešenia  Zmeny  a doplnky  ÚPN  VÚC Prešovského kraja 2009 je:  
-  úprava konkrétnej  formulácie regulatívov, zmeny a doplnky regulatívov v  jeho záväznej  časti  a aktualizácia 
údajov v smernej časti na základe zozbieraných údajov o prebiehajúcich a pripravovaných územnotechnických 
zmenách v území a na základe podnetov a návrhov od štátnej správy, samosprávy,   správcov   technickej   
infraštruktúry   a   ostatných   podkladov   a súborov informácií v zmysle § 7a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, 
-  zapracovanie investičných zámerov, ktoré prešli procesom posudzovania podľa zákona č. 24/2006  Z.  z.  o 
posudzovaní vplyvov na životné  prostredie  a o zmene  a doplnení niektorých    zákonov    a    výstupov    z    
územnoplánovacích dokumentácií,    ktorých obstarávateľmi sú   Prešovský samosprávny kraj a Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja SR a to „Urbanistickej štúdie „Poloniny" v rozsahu okresu Snina", „Územnej 
prognózy  regiónu  Prešov - disponibilnosť územia Prešovského  kraja pre  vstup investorov", „Územnej 
prognózy mikroregiónu Biele Kamene", „Urbanistickej štúdie využiteľnosti územia umiestnenia priemyselnej 
výroby v rozvojovej osi Prešov - Košice, pozdĺž diaľnice Dl", „Urbanistickej štúdie záujmového územia Vtáčie 
údolie" a „Projektu územného rozvoja slovensko-ukrajinského prihraničného územia", 
- premietnutie strategických dokumentov Prešovského samosprávneho kraja, „Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja PSK 2008 - 2015" a dokumentov, ktoré boli spracované v rámci projektu POKER, ktorými sú 
„Návrh rozvojového plánu Slovensko-Východ, profil regiónu Slovensko“, „Integrovanej štúdie podmienok 
ďalšieho rozvoja regiónu Slovensko – Východ“ a „Štúdie realizovateľnosti Rozvojového plánu Slovensko – 
Východ“. 
 
Zhodnotenie skôr vypracovanej a schválenej dokumentácie  
Pred novým územnosprávnym usporiadaním územia SR boli spracované v rôznych stupňoch územnoplánovacie 
dokumentácie veľkých územných celkov pre tzv. regióny. Nadradenú štruktúru a priestorové nadväznosti 
v rámci SR definovala Koncepcia územného rozvoja Slovenska I. v zásadách pre realizáciu územného rozvoja 
Slovenska, schválených vládou SR v roku 1996. Z pôvodných územnoplánovacích dokumentácií veľkých 
územných celkov boli administratívne územné jednotky okresy prerozdelené do Prešovského kraja a tým aj do 
ÚPN VÚC Prešovského kraja nasledovné: 
 

Názov schváleného 
dokumentu Pôvodný okres 

Nové okresy 
Prešovského 

kraja 
Poznámka 

ÚPN VÚC V. Tatry, Z. 
Tatry, Orava a Spišská 
Magura 

Poprad (časť) 
Poprad (časť) 

 
Kežmarok (časť) 

St.Ľubovňa (časť) St.Ľubovňa (časť) 
L.Mikuláš (časť) - 
Dolný Kubín  - 

ÚHZ ÚPN VÚC Nízke Tatry 
Poprad (časť) Poprad (časť) 

Hranovnica, Lipt. Teplička, Sp. Bystré, Šuňava, 
Vernár, Vikartovce 

L.Mikuláš (časť) -  
B.Bystrica (časť) -  

ÚHZ ÚPN VÚC regiónu 
Prešov, Sp. Nová Ves a 
Levočské vrchy 

Poprad (časť) 
 

Poprad (časť) Spišský Štiavnik, Vydrník 

Kežmarok (časť) 
Hradisko, Ihľany, Jurské, Vlkovce, Vojenský 
obvod Javorina 

Spišská N.Ves Levoča  
Prešov Prešov, Sabinov  

ÚHZ ÚPN VÚC 
Severovýchodné Slovensko 

Stará Ľubovňa 
(časť) 

Stará Ľubovňa 
(časť) 

Ďurkovce, Hastrabie, Kyjov, Obručne, Šambron, 
Pusté Pole, Ruská Voľa, Vislanka 

Bardejov Bardejov  
Svidník Svidník, Stropkov  

 
ÚPN VÚC Zemplínsky 
región 

Humenné 
Humenné, 
Medzilaborce, 
Snina 

 Vranov nad 
Topľou 

Vranov nad 
Topľou 

Michalovce - 
Trebišov - 
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Rekreačný priestor V. Domaša je rozčlenený do 
okresov Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou. 
Orografický celok Slánske vrchy  je v okresoch 
Prešov, Vranov nad Topľou, Košice okolie 

 
Priemet nového územnosprávneho usporiadania územia SR bilančne zohľadňovali územné a hospodárske zásady 
ÚPN VÚC regiónu Prešov, Spišská Nová Ves a Levočské vrchy a územné a hospodárske zásady ÚPN VÚC 
Severovýchodné Slovensko. Pre ÚPN VÚC Západné Tatry, Orava a Spišská Magura, ÚPN VÚC Zemplínsky 
región a územné a hospodárske  zásady   ÚPN VÚC Nízke Tatry vytvorí bilančnú aj administratívnu 
kompatibilitu návrh ÚPN VÚC Prešovského kraja. Tým dôjde k úplnému zadefinovaniu trinástich okresov 
nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji.  
 
ÚPN VÚC Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura.  
Obstarávanie tohto ÚPN VÚC  prebiehalo v čase zásadných politických a spoločenských zmien (prieskumy a 
rozbory 1989, návrh 1995).  ÚPN VÚC sa zaoberal hlavne spôsobom využitia a usporiadania územia. Rozvoj 
ekonomiky, demografické východiská, bytový fond a občianske vybavenie sú uvádzané informatívne a neboli 
predmetom schvaľovania. Posudzované a koordinované sú prevažne také zámery rozvoja územia,  regulácie jeho 
využitia a usporiadania, ktorých schvaľovanie bolo v kompetencii viacerých územných orgánov štátnej správy. 
Do riešenia územného rozvoja miest a obcí ÚPN VÚC nezasahoval, s výnimkou ochrany prírody, nadradenej 
dopravy a technickej infraštruktúry. 
ÚPN VÚC má vyhlásenú záväznú časť nariadením vlády SR č.270/96 Z.z. Záväzné regulatívy funkčného a 
priestorového usporiadania územia, ktoré boli akceptované, doplnené a upravené v nasledovných oblastiach 
dotýkajúcich sa územia okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa  

- v oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia mení návrh – kategorizáciu 
rozvojových osí ako dôsledok priemetu Koncepcie územného rozvoja Slovenska II. , nového 
územnosprávneho usporiadania územia SR a potreby oživiť stagnujúce a ťažko adaptabilné okresy 
s pretrvávajúcou ekonomickou a sociálnou stagnáciou. Mení podporu vzniku suburbánných zón 
okolo ťažísk osídlenia na vytvorenie možností pre vznik suburbánných zón okolo ťažísk osídlenia, 
s ohľadom na stupeň ich sociálnoekonomického rozvoja, 

- v oblasti turistiky návrh upravuje a doplňuje rezervné plochy na usporiadanie vrcholových športových 
podujatí po zosúladení s celkovým rozvojom regiónu na základe zhodnotenia predložených 
navrhovaných súborov stavieb, 

- v oblasti kúpeľníctva návrh dopĺňa zoznam kúpeľov pre ktoré je potrebné vytvoriť predpoklady na 
vybudovanie kúpeľov celoštátneho významu o Vrbov. 

 
ÚPN VÚC Zemplínsky región. 
Podkladom pre spracovanie ÚPN VÚC boli územné a hospodárske zásady, schválené vládou SR uznesením 
č.928/1994. ÚPN VÚC bol náväzne schválený vládou SR, uznesením č.572/1995. K zmene tohto uznesenia 
došlo opätovne uznesením vlády SR č.81/1996 v bode B.13 týkajúceho sa potreby zabezpečenia vypracovania 
Účelovej urbanistickej štúdie na preverenie optimálnej  zaťaženosti územia rekreačnej oblasti Domaša. ÚPN 
VÚC má vyhlásenú záväznú časť nariadením vlády SR uznesením č.290/1995 Z.z. Záväzné regulatívy 
funkčného a priestorového usporiadania územia. Tieto regulatívy je nutné upraviť v zmysle zásad 
administratívneho usporiadania. V zásade tú časť, ktorá súvisí s Prešovským krajom je možné akceptovať. Týka 
sa to aj využiteľnosti účelovej urbanistickej štúdie  VN Veľká Domaša, ako rekreačného priestoru celoštátneho 
až medzinárodného významu. 
Časový odstup od schválenia tohto dokumentu predpokladá zároveň zhodnotenie možných územnotechnických 
zmien ako aj jednotlivých javov v území, vrátane demografických trendov a socioekonomickej základne, ktoré 
nie sú obsiahnuté v záväzných regulatívoch.   
 
Zhodnotenie plnenia územných a hospodárskych zásad (ÚHZ). 
ÚHZ ÚPN VÚC Severovýchodné Slovensko.  
Podkladom pre spracovanie boli prieskumy a rozbory, spracované v roku 1992 a ich aktualizácia v roku 1995, 
urbanistická štúdia, spracovaná v roku 1995 a ďalšie východiskové podklady súvisiace s riešeným územím 
vrátane záverov pripomienkového konania. Schválené ÚHZ vládou SR uznesením č.224/97 Z.z. sú plne 
využiteľné.  
 
ÚHZ ÚPN VÚC Prešov, Spišská Nová Ves a Levočské vrchy. 
Podkladom pre spracovanie ÚHZ boli prieskumy a rozbory, spracované v roku 1991 a ich aktualizácia v roku 
1995, urbanistická štúdia, spracovaná v roku 1995 a ďalšie východiskové podklady súvisiace s riešeným územím 
vrátane  záverov pripomienkového konania. Schválené ÚHZ vládou SR sú plne využiteľné. Je nutné jasne 
definovať zásobovanie pitnou vodou aglomerácie Prešova a Košíc. 
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ÚHZ  ÚPN VÚC Nízke Tatry. 
Tento zadávací dokument, schválený vládou SR uznesením č.79/1996, je akceptovateľný v časti využiteľnosti 
z dôvodu nového usporiadania územia (riešených je šesť sídiel vrátane územných vzťahov s nimi súvisiacich). 
Na základe uznesenia Vlády SR č. 1039 zo dňa 13.12. 2000 sa začali práce na vypracovanie „Štúdie pre 
umiestnenie priemyselných parkov na území Slovenskej republiky“. Zákonom č. 193/2001 z 18. mája 2001 o 
podpore na zriadenie priemyselných parkov a doplnením zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých 
opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov sa vytvorili podmienky pre 
zriaďovanie  priemyselných parkov na území SR. 
Na základe vyššie uvedeného bolo spracované „ Environmentálne hodnotenie vybraných lokalít priemyselných 
parkov v dvoch etapách“.   
Po poskytnutí podkladov – požiadaviek a námetov od obcí, na základe výzvy Odboru Územného plánovania, 
tvorby a ochrany životného prostredia PSK, bola spracovaná  „Urbanistická štúdia pre umiestnenie 
priemyselných parkov vo vybraných oblastiach SR – Prešovský kraj.“ v júni 2003, ako podklad pre spracovanie 
„Zmien a doplnkov Územného plánu VÚC Prešovského kraja 2004“. 
 
1.2. Návrh riešenia územného plánu 
 
1.2.1 Stručná charakteristika riešeného územia 
 
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.  
Prírodné liečebné kúpele sú v Bardejovských kúpeľoch, vo Vyšných Ružbachoch, v Lučivnej. V meste Vysoké 
Tatry sa prírodné liečebné kúpele nachádzajú v mestskej časti Horný Smokovec, v mestskej časti Tatranské 
Matliare, v mestskej časti Tatranská Kotlina a v mestskej časti Nový Smokovec. V meste Vysoké Tatry sú aj 
kúpeľné liečebne a to: Sanatórium Dr. Guhra n. o. v mestskej časti Tatranská Polianka, Tatrasan s.r.o. 
v mestskej časti Nový Smokovec.  
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. Severné a východné územia v nadregionálnych väzbách 
sú v priamom kontakte s  cezhraničnými systémami Poľskej republiky a Ukrajiny. 
Ekonomická aktivita obyvateľstva a ekonomická základňa je rôznorodá. Prevláda stagnácia až depresia základne, 
okrem sídiel – miest s už rozbudovanou sociálnou infraštruktúrou, a prípadov atraktívnych centier turistického 
ruchu republikového a nadrepublikového významu. Hlavné ekonomické toky sú v prevažnej miere sústredené 
okolo dopravných systémov a významných vodných tokov. Problémy v socialno-ekonomickej oblasti v okresoch 
Svidník, Levoča, Stropkov, Vranov nad Topľou vyústili v rámci SR do takého rozsahu, že si vyžadujú priamu 
kontrolu a vyhodnocovanie úloh smerujúcich k ich oživeniu vládou SR.  
Územné celky okresov Prešov , Poprad a Humenné vykazujú pozitívne rozvojové tendencie ukazovateľov 
sociálno-ekonomického rozvoja. Okresy Stará Ľubovňa a Bardejov sú s monoštruktúrou hospodárskej bázy 
stagnujúce. Kežmarok, Levoča, Sabinov, Medzilaborce, Stropkov, Snina sú celky ťažko adaptabilné 
s pretrvávajúcou sociálnou a ekonomickou stagnáciou. 
 
Charakteristika Prešovského kraja z hľadiska rozlohy a počtu obyvateľov k roku 2007 

Kraj 
rozloha počet 

obyvateľov 
v kraji 

hustota 
počet obcí 

počet 
obyvateľov 

miest 

% obyv. 
miest 

k celku km2 obyv./km2 

Prešovský 8 973,4 801 939 89,2 666 396 175 49,4 
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Základné kvantitatívne charakteristiky jednotlivých okresov Prešovského kraja uvádza nasledujúca tabuľka.  
Okresy sú zoradené v poradí podľa veľkosti počtu obyvateľov k roku 2007 

P.č. okres 
počet obyvateľov 

okresu 
rozloha v  km 2 

hustota obyv. 
 / km 2 

počet obcí v okrese 

1. Prešov 165 613 934 177,3 91 
2. Poprad 104 481 1 105 94,0 29 
3. Vranov n/T 78 488 769 102,1 68 
4. Bardejov 76 691 937 81,8 86 
5. Kežmarok 66 795 840 79,5 42 
6. Humenné 64 329 754 85,3 61 
7. Sabinov 56 329 484 116,4 43 
8. St. Ľubovňa 51 710 624 82,9 44 
9. Snina 38 752 805 48,1 34 
10. Svidník 33 208 550 60,4 68 
11. Levoča 32 584 357 91,3 33 
12. Stropkov 20 789 389 53,4 43 
13. Medzilaborce 12 170 427 28,5 23 

spolu 801 939 8 973 89,2 665 
 
Štruktúra osídlenia sa vyznačuje veľkou početnosťou malých obcí, najmä v severnej a severovýchodnej polohe. 
Značná časť obcí (63), t.j. 9,47 % 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/T. Nad 50 tis. obyvateľov dosahujú mestá Prešov a Poprad. 
 

okres počet obyv. okresu mesto počet obyv. v mestách 
% podiel obyv. 
miest k okresu 

Bardejov 76 691 Bardejov 33 405 43,56 
Humenné 64 329 Humenné 34 896 54,25 

Kežmarok 66 795 

Kežmarok 17 013  
Spišská Belá 6 265  
Sp. Stará Ves 2 329  
spolu 25 307 38,34 

Levoča 32 584 
Levoča 14 716  
Sp. Podhradie 3 892  
spolu 18 608 57,11 

Medzilaborce 12 170 Medzilaborce 6 586 54,12 

Poprad 104 481 

Poprad 54 931  
Svit 7 474  
Vysoké Tatry 4 593  
spolu 66 998 64,12 

Prešov 165 613 
Prešov 91 498  
Veľký Šariš 4 941  
spolu 96 439 58,23 

Sabinov 56 329 
Sabinov 12 489  
Lipany 6 423  
spolu 18 912 33,57 

Snina 38 752 Snina 21 167 54,62 

Stará Ľubovňa 51 710 
St. Ľubovňa 16 338  
Podolinec 3 243  
spolu 19 581 37,87 

Stropkov 20 789 Stropkov 10 833 52,11 

Svidník 33 208 
Svidník 12 156  
Giraltovce 4 166  
spolu 16 322 49,15 

Vranov n/T 78 488 
Vranov n/T 23 109  
Hanušovce n/T 3 712  
spolu 26 821 34,17 

13 801 939 23 395 875 49,36 
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1.2.2   Vymedzenie riešeného územia  
 
Pre vypracovanie ÚPN VÚC Prešovského kraja vyplynuli hranice územia z uznesenia vlády SR č.232 z 
1.4.1997, v ktorom sa ukladá prepracovať ÚPN VÚC tak, aby boli v súlade s novým územnosprávnym členením 
SR: 
- 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. Riešené územie je upravené v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu, katastrálneho odboru 
Poprad, o určení priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia č. H – 6/97 zo dňa 21.12.1999 a  
č. H – 13/97 zo dňa 6.3.2001 a týka sa zmeny priebehu hranice obce Pribylina s obcou Vysoké Tatry  
( predtým Starý Smokovec ) a  obce Východná a katastrálneho územia Východná s obcou Vysoké Tatry  
( predtým Starý Smokovec ) a katastrálneho územia Štrbské Pleso.  

- hranice bilančného územia sú totožné s hranicami riešeného územia. Pre potrebu orgánov štátnej správy  sú 
bilancované územia vymedzené administratívnymi hranicami okresov, takto vymedzené územie slúži pre 
vykazovanie štatistických a iných údajov, ktoré sú vyjadriteľné za okresy. 

 
1.2.3   Základná urbanistická koncepcia  
 
Popis a odôvodnenie navrhovanej základnej urbanistickej koncepcie riešenia 
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.   
   
Návrh priestorového usporiadania územia a zásad jeho využitia. 
1. Typ územia – nivy vodných tokov, kotliny. 
Tento typ územia je považovaný za poľnohospodársku krajinu, ktorá bude ďalej využívaná so zásadou trvale 
udržateľného  rozvoja ako urbanizované prostredie s dopravnými a infraštrukturálnymi koridormi.   
2. Typ územia – horské a pahorkatinové priestory s atraktívnou prírodou. 
Tento typ je považovaný za pôvodný. Prírodnú krajinu, ktorú  je potrebné v čo najväčšej miere zachovať 
v neporušenom stave pri nevyhnutných civilizačných zásahoch. 
 
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. 
 
Tieto rámcové zásady využitia územia sú konkretizované územným plánom takto: 
-      podporovať rozvoj centier a ťažísk osídlenia tak, aby sa zamedzilo prehlbovanie  súčasných ekonomicko 
       depresných území charakterizovaných :  
-      nízkou atraktivitou pre nové ekonomické aktivity, 
-      nedostatkom pracovných príležitostí, 
-   vysokou nezamestnanosťou, 
- dotvárať centrá osídlenia pre rozvoj terciárneho sektoru, 
- preferovať dobudovanie rýchleho spojenia a infraštruktúry v sídelných rozvojových osiach, 
- vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón s ohľadom na ich stupeň sociálnoekonomického rozvoja, 
- opustiť strediskovú sústavu osídlenia a túto nahradiť kategorizáciou sídiel podľa ich prirodzeného významu 

a funkcie v osídlení ako aj územno-technických predpokladov ďalšieho rozvoja v štruktúre, 
- priestorové a sídelné štruktúry (ťažiská  osídlenia), 
- ťažiskové centrá osídlenia , 
- významné sídla vidieckeho typu, 
- ostatné sídla vidieckeho typu, 
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- 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 
nezvyšovať stupeň urbanizácie a považovať za prioritu ochranu prírody, podhorské urbanizované pásmo 
osídlenia rozvíjať s ďalšími funkciami- turizmus, liečba, preventívna liečba, rekreácia a šport. 

Pre potreby uplatňovania ÚPN VÚC sa pod pojmom: 
-     zastavané územie obce  sa rozumie zastavané územie vymedzené v §139a ods.8 stavebného zákona, 
-     zastavané územie rozumie zastavané územie vymedzené na základe Nariadenia vlády SR č.19/1993 Z.z. 
       o základných  sadzbách odvodov za odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších  
       predpisov. 
- podporovať rozvoj  centier a ťažísk osídlenia tak, aby sa zamedzilo prehlbovaniu súčasných ekonomicko 

depresných území charakterizovaných:  
        - nedostatkom pracovných príležitostí, 
        - vysokou nezamestnanosťou, 
        - nízkou atraktivitou pre nové ekonomické aktivity, 
- dotvárať centrá osídlenia pre rozvoj terciálneho sektoru, 
- preferovať dobudovanie rýchleho spojenia a infraštruktúry v sídelných rozvojových osiach, 
- vytvárať možnosti pre vznik suburbánnych zón s ohľadom na ich stupeň sociálnoekonomického rozvoja, 
- opustiť strediskovú sústavu osídlenia a túto nahradiť kategorizáciou sídiel podľa ich prirodzeného významu a 

funkcie v osídlení ako aj územno-technických predpokladov ďalšieho rozvoja v štruktúre : 
        - 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 

nezvyšovať stupeň urbanizácie a považovať za prioritu ochranu prírody, podhorské urbanizované pásmo 
osídlenia rozvíjať s ďalšími funkciami- turizmus, liečba, preventívna liečba, rekreácia a šport. 

 
1.2.4   Koncepcia rozvoja sídelnej štruktúry 
 
1.2.4.1   Širšie súvislosti rozvoja sídelnej  štruktúry  riešeného územia 
 
Medzinárodné a európske súvislosti 
Slovenská republika bola od 1.2.1995 asociovaným členom Európskej únie od 1. mája 2004 je riadnym  členom 
Európskej únie.  
Dôležitým prvkom procesu  celkovej integrácie Slovenska do európskych štruktúr  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 zmien a doplnkov 2004 ÚPN VÚC 
Prešovského kraja a Zmeny a doplnky 2009 ÚPN VÚC PK vychádza zo súvislosti transformovaných do 
schváleného dokumentu KÚRS 2001 ako nadradenej dokumentácie územného plánovania. 
Priestor Prešovského kraja je mimo dosahu a vplyvu aglomerácii metropolitného celoeurópskeho významu. Pre 
ďalší vývoj štruktúr  osídlenia  budú  dôležité prihraničné lokality pozdĺž hraníc s Poľskom a Ukrajinou. 
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 výhľadového 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 Nowosadiecke, 
Wojewoddztwo Krosnienskie).        
Širšie nadregionálne väzby vo vzťahu k Poľskej republike sa vytvárajú, resp. ďalej 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 
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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  zlepšením úrovne malého cezhraničného styku (napr. vodné dielo Čorštýn-Niedzica,  
kúpele Krynica a pod.), 

- 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. 
 
Súvislosti vo väzbe na Koncepciu územného rozvoja Slovenska (KÚRS) 
Pri riešení ÚPN VÚC Prešovského kraja bola zachovaná kompatibilita z hľadiska terminológie     a metodológie 
vzhľadom na doteraz spracované ÚPN VÚC čiastkových častí územia kraja a Koncepciu územného rozvoja 
Slovenska. 
Pri spracovaní bola využívaná aj vecná a metodologická časť KÚRS II, najmä v časti  štruktúry osídlenia, 
sídelných a komunikačno-sídelných rozvojových osí a kategorizácie sídiel.  Obdobne boli  s týmto dokumentom 
porovnávané širšie európske väzby a medzinárodné súvislosti.    
Pri spracovaní zmien a doplnkov 2004 bolo prehodnotené riešenie v súlade s metodológiou, smernou a záväznou 
časťou KÚRS 2001 ako nadradeného dokumentu územného plánovania. 
 
1.2.4.2   Sídelná štruktúra a predpoklady rozvoja sídelnej štruktúry riešeného  územia  
 
Osídlenie a sídelná štruktúra 
Koncepcia sídelného systému Prešovského kraja vychádza z dvoch základných premís: 
• nutnosti vytvorenia väzieb na európsku sídelnú sieť 
• vytvorenie optimálnych podmienok pre udržateľný rozvoj všetkých spoločenských aktivít. 
Koncepcia tvorby trvalo udržateľného rozvoja v rámci Prešovského kraja sleduje vytvorenie takej sídelnej 
štruktúry, ktorá vytvára predpoklady rovnocenných podmienok v súlade s požiadavkami zabezpečovania 
funkčnej komplexnosti všetkých subregionálnych celkov. Pritom je kladený dôraz na optimalizáciu ich 
vzájomného prepojenia ako aj prepojenia na medzinárodné sídelné štruktúry, pri zachovaní ich špecifičnosti a 
využitia ich vnútorných potenciálov. 
Medzinárodné väzby 
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. 
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 by Prešovský kraj, napriek jeho geomorfologickým danostiam, mal čo najlepšie využiť ako 
atraktívny prepájací a rozvojový priestor medzi pristupujúcimi  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 Poľskej a východnej časti Maďarskej republiky a Zakarpatskej Ukrajiny. 
Popri týchto dominantných medzinárodných sídelných podmienkach, budú pre ďalší rozvoj osídlenia a sídelných 
štruktúr kraja  dôležité prihraničné sídelné lokality a oblasti, ktoré budú mať najvyššie predpoklady pre budúcu 
cezhraničnú spoluprácu. 
Komunikačné danosti súčasnej i uvažovanej európskej dopravnej siete budú ovplyvňovať 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. 
Ide predovšetkým o tieto prepojenia: 
• koridory ležiace mimo územia SR, avšak v jej tesnej blízkosti s vplyvom najmä na rozvoj Prešovského kraja 
a jeho  prihraničných oblastí : 
• III: Berlín – Wroclaw – Kraków – Ľvov – Kyjev  
• V: Terst – Ljubljana – Budapešť – Užhorod – Ľvov, 
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• koridory, ktoré sú v dotyku, resp. prechádzajú územím Slovenska - Prešovského kraja: 
• Va: Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod, 
Prepojenia európskeho významu, ktoré Prešovský kraj podporuje v záujme vlastného rozvoja sú: 
• severo–južné prepojenie východným Slovenskom v línii Lublin – Rzeszów – Prešov – Košice – Miskolc –        
  Debrecen od severských a pobaltských štátov smerom na Istanbul. 
 
Osídlenie na území Prešovského kraja   
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. 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. 
 
Územno - správne členenie Prešovského kraja 

         P.č. okres 
počet obyvateľov 

okresu 
rozloha v  km 2 hustota obzv. / km 2 počet obcí v okrese 

1. Prešov 165 613 934 177,3 91 
2. Poprad 104 481 1 123 93,0 29 
3. Vranov n/T 78 488 769 102,1 68 
4. Bardejov 76 691 937 81,8 86 
5. Kežmarok 66 795 840 79,5 42 
6. Humenné 64 329 754 85,3 61 
7. Sabinov 56 329 484 116,4 43 
8. St. Ľubovňa 51 710 624 82,9 44 
9. Snina 38 752 805 48,1 34 
10. Svidník 33 208 550 60,4 68 
11. Levoča 32 584 357 91,3 33 
12. Stropkov 20 789 389 53,4 43 
13. Medzilaborce 12 170 427 28,5 23 

 
spolu 801 939 

 
8 993 

*  
89,2 665 

                                                                                                                                                                              Zdroj: Štatistický úrad SR, 2007 
Pozn: podľa údajov OÚ  katastrálneho odboru  Poprad je rozloha  Prešovského kraja * 8973 km2. 
Štruktúra osídlenia sa vyznačuje veľkou početnosťou malých obcí, najmä v severnej a severovýchodnej polohe. 
Značná časť obcí (63), t.j. 9,47 %, 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. 
 
Štruktúra osídlenia v kraji podľa veľkostných skupín 

Okres Počet obcí 
spolu 

Veľkostná skupina 

do 199 200-499 500-999 1000  -  
1999 

2 000 
- 4 999 

5 000  - 
9 999 

10 000 
a viac 

Bardejov 86 18 36 24 5 2 0 1 
Humenné 62 14 21 20 5 1 0 1 
Kežmarok 42 7 9 11 8 5 1 1 
Levoča 33 10 11 9 0 2 0 1 
Medzilaborce 23 10 11 1 0 0 1 0 
Poprad 29 0 2 9 9 6 2 1 
Prešov 91 9 29 30 19 3 0 1 
Sabinov 43 5 13 11 9 3 1 1 
Snina 34 13 9 6 2 3 0 1 
Stará Ľubovňa 44 8 11 10 11 3 0 1 
Stropkov 43 23 16 3 0 0 0 1 
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Okres Počet obcí Veľkostná skupina 
Svidník 68 33 23 9 1 1 0 1 
Vranov n/T. 68 14 20 15 11 7 0 1 
Kraj spolu 666 164 211 158 80 36 5 12 
Počet % 100 24,6 31,7 23,7 12,0 5,4 0,8 1,8 

                                                                                                                                                                                                  Zdroj : SOBD 2001 

Osídlenie ako kultúrne dedičstvo 
Súčasný stav štruktúry osídlenia je odrazom vzniku a vývoja sídelného systému, ktorý vychádza zo základnej 
sídelnej štruktúry predchádzajúcich historických období, najmä však z jej základu z 12. – 14. storočia. Počet a 
charakter dokladajú historické a štatistické údaje najmä zo 16. – 18. storočia v nadväznosti na archeologické 
nálezy. Táto štruktúra osídlenia sa musí z hľadiska hodnotenia jej významu považovať za rozhodujúcu, pretože 
ňou sa uzatvorilo základné vymedzenie sídelnej štruktúry Prešovského kraja v nadväznosti na ich význam ako: 
• centrá historické a súčasné, 
• župné – krajské, 
• magistrátne, slúžnovské – okresné, 
• sídla s príslušnými katastrami, ktoré sú od 18.–19. storočia postupne kartograficky zameriavané s presným 
rozlíšením a označením ich stavebného fondu v nadväznosti na jeho majetkovo – právne vzťahy. 
Tento sídelný systém s jeho postupným dokumentovaním v historických katastrálnych mapách väčšinou 
v mierke 1 : 2880 pretrval pomerne kontinuálne až do polovice 20. storočia. Práve v tejto štruktúre osídlenia sú 
zachované historické stopy hmotnej časti kultúrneho dedičstva spolu s priamymi väzbami na súčasné centrálne a 
ťažiskové sídla – mestá. 
Zmenou spoločensko – ekonomických podmienok po roku 1948 sa začala meniť štruktúra osídlenia a 
porovnaním medzi sídelnou štruktúrou z konca 19. storočia a z 80 až 90–tich rokov 20. storočia je rozdiel  
v počte samostatných obcí. Tieto sídla však vo väčšine nezanikli, ale stali sa miestnymi časťami vyšších 
sídelných útvarov, hoci v minulosti boli samostatnými obcami, alebo významnými cirkevnými centrami,  
(Spišská Kapitula, ktorá dlhodobo nebola ani miestnou časťou). 
Majetkovo – právne vzťahy z pred rokov 1940 – 1948 sa po roku 1989 znovu uplatňujú a nadobúdajú nový 
význam, ktorý sa už prejavuje v štruktúre jednotlivých sídiel – osamostatňovanie miest a obcí, ale aj 
uplatňovanie rôznych reštitučných nárokov. 
Základná sídelná štruktúra je okrem socio – ekonomických a iných hodnôt a vzťahov aj nositeľom kultúrno – 
historických hodnôt a vplyvov vytvorených predchádzajúcimi generáciami bez ohľadu na dobu a miesto ich 
vzniku. Takmer v každom sídle sa nachádza hmotná súčasť kultúrneho dedičstva – historický stavebný fond 
alebo iné stopy historických štruktúr, zachovaných ako nad terénom, ale najmä pod terénom. 
V jednotlivých regiónoch je význam kultúrneho dedičstva odstupňovaný nasledovne:  
Celoštátny a medzinárodný, ktorými sú: 
• lokality zapísané v zozname svetového prírodného a kultúrneho dedičstva, Spišský hrad a pamiatky okolia a 
historické jadro mesta Bardejov, 
• Levoča, Kežmarok, súbor drevených kostolíkov severovýchodného Slovenska.  
Nadregionálny a celoštátny, ktorými sú: 
• mestá a obce, kde sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie s ich ochrannými pásmami 
v nadväznosti na zbierkový fond múzeí a galérií, 
• územie obcí Zlatá Baňa a Červenica (okr. Prešov), kde sa nachádzajú historické opálové bane ako jedny z troch 
svetových nálezísk drahého opálu na svete NKP Solivar – technická pamiatka a Medzilaborce s unikátnou 
galériou A. Warhola. Tieto lokality majú mimoriadny význam pre Slovensko z kultúrno – historického hľadiska, 
pričom ich  význam a hodnotenie nie je dodnes dostatočne špecifikované, správne identifikované a uplatňované s 
následným komplexným využívaním v národnom hospodárstve, najmä v rozvoji cestovného ruchu. 
Regionálny, ktorými sú: 
• mestá a obce s pamiatkovými zónami a ostatnými kultúrnymi pamiatkami a ich ochrannými pásmami, v 
nadväznosti na zbierkový fond múzeí a galérií. 
Špecifickým znakom historického osídlenia je jeho význam ako: 
• základu v štruktúre historického a súčasného osídlenia, 
• fondu hmotnej časti kultúrneho dedičstva – ako urbanistické, architektonické, archeologické a ďalšie časti 
kultúrneho dedičstve s väzbou na využívanú a modelovanú krajinu, ktorú v súlade so súčasnými 
medzinárodnými trendmi možno definovať ako kultúrnu krajinu. Tento fond predstavuje hmotné i nehmotné 
hodnoty, hnuteľné i nehnuteľné veci a predmety, jednotlivé objekty, ucelené súbory i komplexy a iné stopy z 
historických období. 
 
Sídelné systémy 
Sídelné systémy vytvárajú siete ťažísk osídlenia, rozvojových osí, sídelných centier a ostatných sietí mestských a 
vidieckych sídiel. Spolu vytvárajú sídelnú štruktúru kraja. 
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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. 
 
Centrá osídlenia 
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 obchodných sietí, ktorých 
výstavba veľkoplošných obchodných zariadení, často krát 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. 
Celoštátne a nadregionálne súvislosti rozvoja centier 
V čase nastupujúcej globalizácie a internacionalizácie ekonomiky, ako aj značnej časti ostatného spoločenského 
života, budú všetky obce, všetky centrá dotknuté otázkami medzinárodných vzťahov a súvislostí. Miera ich 
zapojenia sa do aktívnej medzinárodnej spolupráce bude vychádzať z miery ich vlastnej aktivity. V určitej miere 
budú spočiatku zohrávať svoju úlohu aj polohové faktory. Váha týchto faktorov sa však bude postupom času 
znižovať (v dôsledku minimálnych vzdialeností v slovenských sídelných podmienkach, ako aj v dôsledku 
medzinárodných organizačných štruktúr – viď. už v súčasnosti vymedzené euroregióny). 
V oblasti východného Slovenska by sa mali podporovať centrá Košice a Prešov v záujme vytvorenia centrálneho 
priestoru pre celý Karpatský euroregión. V súčasnosti sú tieto centrá a ich aglomerácia z hľadiska obslužného a 
technického vybavenia a z hľadiska polohového potenciálu prakticky v bezkonkurenčnej polohe. V záujme 
presadenia týchto ambícií je žiaduce systematicky podporovať ich obslužnú a technickú vybavenosť  
v smere cezhraničnej a medzinárodnej pôsobnosti. 
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 žiaduce 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.  
Pre vyhodnotenie centier sa v Zmenách a doplnkoch  ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004  sa vybrali všetky obce, 
ktoré na návrh vlády vyhlásila Národná rada SR podľa § 22 ods.1 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení ako 
mestá. 
V návrhu  Zmeny a doplnky ÚPN  VÚC Prešovského kraja 2004 sa  ako centrá osídlenia vymedzili mestá na 
základe ich  terciárnej obslužnosti, resp. predpokladov vytvorenia kvartérnej obslužnosti. 
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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 (číselné označenie uvedené v zátvorkách je v súlade 
s označením v grafickej časti výkres č.1 a č.6). 
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 
• 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, 
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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. 
 
Prehľad centier osídlenia Prešovského kraja 

 
Okres 

 
Mesto 

Počet 
obyvateľov 

(2007) 

 
Správny 
význam 

 
Charakter centra osídlenia 

(KURS 2001) 
Bardejov Bardejov 33405 sídlo okresu 2.skupina, 1.poskupina 

nadreg. význam (celoštátny a medzinár. význam – 
turizmus, CR, pamiatky) 

Humenné Humenné 34896 sídlo okresu 2.skupina, 1.poskupina, nadreg. význam 

Kežmarok Kežmarok 17013 sídlo okresu 2.skupina, 2.poskupina, nadreg. význam 

Spišská Belá 6265         - 4.skupina, reg. význam 

Spišská Stará 
Ves 

2329         - 5.skupina, subreg. význam 

Levoča Levoča 14716 sídlo okresu 2.skupina, 2. podskupina, reg. až nadreg. význam,  – 
turizmus, CR, pamiatky 

Spišské 
Podhradie 

3892         - 4.skupina, reg. význam 

Medzilaborce Medzilaborce 6586 sídlo okresu 3.skupina, 2.poskupina, reg. význam 

Poprad Poprad 54931 sídlo okresu 1.skupina, 2.poskupina, celoštátny význam 

Svit 7474         - 4.skupina, reg. význam 

Vysoké Tatry 4593          - 3.skupina, 2.poskupina, reg. význam 
(celoštát. a medzinár. význam – CR, pamiatky) 

Prešov Prešov 91498 sídlo kraja, 
okresu 

1.skupina, 1.poskupina, medzinár. význam 

Veľký Šariš 4941          - 5.skupina, subreg. význam 
Sabinov Lipany 6423          - 4.skupina, reg. význam 

Sabinov 12489 sídlo okresu 3.skupina, 2.poskupina, reg. význam 
Snina Snina 21167 sídlo okresu 2.skupina, 1. podskupina 

reg. až nadreg. význam 
Stará Ľubovňa Podolínec 3243          - 5.skupina 

subreg. význam 
Stará 
Ľubovňa 

16338 sídlo okresu 2.skupina, 2. podskupina, reg. až nadreg. význam - 
význam – turizmus, CR, pamiatky) 

Stropkov Stropkov 10833 sídlo okresu 3.skupina, 2.poskupina 
reg. význam 

Svidník Svidník 12156 sídlo okresu 3.skupina, 1.poskupina, reg. význam 

Giraltovce 4166          - 5. skupina, subreg. významu 

Vranov nad 
Topľou 

Hanušovce 
nad Topľou 

3712          - 5.skupina, subreg. význam 

Vranov nad 
Topľou 

23109 sídlo okresu 2.skupina, 2.poskupina, nadreg. význam 

 
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 
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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. 
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: 
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• 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. 
• 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 Miškovca 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. 



                           Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 - Úplné znenie   

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                                     26 
  

 

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  PHSR PSK a Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 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: 
• 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, 
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• 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 ). 
 
Doplnenie rozvojových osí 
Doplnenie  torysko-zamagurskej rozvojovej osi vyplynulo z  predpokladov: 
1. Identifikácia rozvojovej osi: 
    a)    podľa ÚPN-VÚC PO kraj (v zmysle NV SR č.679/2002, NV SR č. 111/2003): 
           - rozvojová os nadregionálneho významu MR-KE-PO-SB-SL-Spišská Stará Ves (Lysá nad Dunajcom)-     

PR , 
    b)  podľa KURS 2001 (v zmysle NV SR č.528/2002, Z.z.),  Rozvojová os v homogénnom tvare nie je 
         definovaná, mozaika je vyskladaná následovne: 

- rozv. os 1. stupňa – košicko-prešovská rozv. os, časť MR-KE-PO, 
- rozv. os 3. stupňa – sabinovská rozv. os, časť PO-SB-Lipany-Plaveč, 

              - rozv. os 3. stupňa – ľubovniansko-bardejovská rozv. os časť Plaveč-S, 
              - rozv. os 3. stupňa -  kežmarsko – ľubovnianska rozv. os, časť SL – Spišská Stará Ves. 
2. Funkcia rozvojovej osi: 
         -  významná turisticko – rekreačná rozvojová os vytvárajúca podmienky pre turizmus a cestovný ruch  
                  PR-SR-MR prepájajúca súčasné i uvažované aktivity tohto druhu, 
  - optimalizácia vzťahu prepojenia ciest (na úrovni republík): 
              - PR – Novy Targ-Kraków (diaľnica), 
              - SR – cesty 1/77, 1/67, 1/68, diaľnica D1. 
3. Význam – druh rozv. osi  podľa systému KURS 2001: 
          Názov rozv. osi :            torysko–zamagurská rozvojová os 
      Druh rozvojovej osi:      rozvojová os 3. stupňa 
Doplnenie  stropkovsko-domašskej rozvojovej osi vyplynulo z  predpokladov: 
1. Identifikácia rozvojovej osi 
        a)   podľa ÚPN VÚC Prešovský kraj / v zmysle NV SR č. 679/2002 Z.z. a NV SR č. 111/2003  
           - regionálna sídelno-komunikačná rozvojová os Stará Ľubovňa-Bardejov-Svidník-Domaša-Vranov nad 
Topľou, 
           - prepájajúca ťažiská osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu michalovsko-vranovsko-   
humenské (s centrami osídlenia Humenné a Vranov nad Topľou) a ťažisko osídlenia regionálneho významu 
Svidnícko-stropkovské (s centrami osídlenia Stropkov a Svidník ), 
       b)    podľa KURS 2001( v zmysle NV SR č. 528/2002 Z.z.), 
           -  rozvojová os je definovaná čiastočne rozvojovou osou tretieho stupňa Vranovsko-trebišovskej ( Vranov 
nad Topľou-Sečovce-Trebišov), 
           -  ďalej je definované,  
                - rozvojová os druhého stupňa prešovsko-michalovská (Prešov-Hanušovce nad Topľou- Vranov nad 
Topľou-Strážske s odbočkou na Michalovce/Humenné), 
                - rozvojová os druhého stupňa prešovsko-svidnícka (Prešov-Svidník-hranica PR), 
                - rozvojová os tretieho stupňa ondavská (Bardejov-Svidník-Stropkov ), 
                - rozvojová os tretieho stupňa laborecká (Stropkov-Medzilaborce-Humenné), 
       c)  výhľad, 
          -   prekategorizovanie cesty II/557 na cestu I. triedy ( vytvorenie koridoru na jej odklon v úseku Turany   
              nad  Ondavou-Nová Kelča-Holčíkovce), 
          -   vytvorenie koridoru pre železničnú trať v úseku Stropkov - Vranov nad Topľou v súbehu s touto  
              komunikáciou, 
          -   ťažiská osídlenia, 
                  - druhej úrovne michalovsko-vranovsko-humenské, 
                  - tretej úrovne svidnícko-stropkovské, 
          -   centrá osídlenia, 
                  - druhá skupina-druhá podskupina Vranov nad Topľou nadregionálneho významu, 
                  - tretia skupina-druhá podskupina Stropkov regionálneho významu,  
2. Funkcia rozvojovej osi: 
   -  významná turistická rozvojová os vytvárajúca podmienky pre rekreačnú oblasť Domaša ako významnej 
aktivity SR medzinárodného významu a oživenie investícií a ľudských zdrojov v regióne v náväznosti na 
cezhraničné systémy PR a MR, 
   -   významné dopravno-komunikačné prepojenie sever-juh optimalizujúce vzťah prepojenia, 
         - PR cesta I/15 v náväznosti na rýchlostnú komunikáciu R - 4 v smere Svidník – Vyšný Komárnik –      
           Rzezsów, 
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         - SR cesta I/15 v prepojení na cesty, I/18, I/74, I/73, I/79, II/558 a uvažovanú rýchlostnú komunikáciu R-4 
         - Ukrajina cesta I/15 v náväznosti na II/558 a I/74 (hranica UA – Ubľa), 
         - MR cesta I/15 v náväznosti na I/79 Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto – hranica MR 
3. Význam-druh rozvojovej osi,  podľa systému  KURS 2001  
Názov rozvojovej osi:   stropkovsko-domašská /Stropkov-rekreačná oblasť Domaša-Vranov nad Topľou/ 
Druh rozvojovej osi : rozvojová os tretieho stupňa 
 
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 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.  
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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%, 

- 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 následovne 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 niektoré ozdravné 
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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. 
ÚPN – VÚC Prešovského kraja definuje i priestory mimo ťažísk osídlenia, ktoré sú charakteristické 
ekonomickým a demografickým úpadkom, zachovalým prírodným prostredím a disponibilným stavebným 
fondom. Tento priestor rozdeľuje do mikroregiónov, ktoré môžu nadobudnúť svojou hodnotou charakter 
miestnych ťažísk osídlenia.  
V týchto mikroregiónoch mimo ťažísk osídlenia podporovať : čiastočnú ekonomickú sebestačnosť zoskupení 
obcí na báze poľnohospodárskej výroby, všetky formy agroturizmu a športu, štandardizovanie úrovne technickej 
infraštruktúry a dopravy, zachovanie regionálnej kultúrnej identity, zachovanie prírodného prostredia. 
 
Zoznam záujmových združení právnických osôb – informatívny prehľad podľa zdroja KÚ v Prešove 
a získaných informácií v čase spracovania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 
P.č 

Názov združenie Sídlo združenia Subjekty 

1. Mikroregión obcí 
Ublianskej doliny 

Obecný úrad Klenová Klenová, Stakčínska Roztoka, Kalná Roztoka, Ruská Volová, 
Kolonica, Ladomirov, Ubľa, Michajlov, Berezovec, Dúbrava, 
Šmigovec, Strihovce, Hrabová Roztoka 

2. Spolok obcí 
mikroregiónu Stráže 
(SOMS) 

Obec Fintice, Obecný úrad 
Fintice 082 16 

Fintice, Fulianka, Kapušany, Tulčík, Záhradné  

3. Spoločenstvo obcí 
mikroregiónu Uličská 
dolina 

Obec Zboj, Obecný úrad 
Zboj 

Nová Sedlica, Zboj, Uličské Krivé, Ulič, Kolbasov, Ruský Potok, 
Topoľa, Runina, Príslop 

4. Združenie pre výstavbu 
a prevádzku 
kanalizačného zberača 
Hrabovec n/L -
Humenné 

Obecný úrad Ľubiša Hrabovec n/L, Zbudské Dlhé, Jabloň, Koškovce, Hankovce, 
Ľubiša, Nižné Ladičkovce, Vyšké Ladičkovce, Veľopolie, 
Udavské. Rovné, Vyšný Hrušov, Kochanovce, Rokytov pri H.  

5. Združenie miest a obcí 
regiónu Humenné 

Obecný úrad Nižná Sitnica Nižné Ladičkovce, Kochanovce, Koškovce, Kamenica n/C., 
Hudcovce, Brekov, Ptičie, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, 
Slovenská Volová, Baškovce, Hankovce, Brestov 

6. Záujmové združenie 
obcí, organizácií 
Tulčícko - Ternianskeho 
skupinového vodovodu 
/ZZO TTS/ 

Obecný úrad Tulčík Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstená, Proč, Pušovce, 
Fulianka, Tulčík, Demjata, Záhradné,  
Terňa, Mošurov, Malý Slivník, Veľký Slivník 

7. Združenie rozvoja 
cestného ruchu "Čierna 
hora" 

Obecný úrad Klenov 140 
082 44 Klenov 

Margecany, Klenov, Žipov, Bzenov, Rokycany, Radatice, Janov, 
Ľubovec, Bajerov, Miklušovce, Sedlice, Kvačany, Brežany 

8. Laborecké združenie 
mesta a obcí regiónu 
Medzilaborce 

Obecný úrad v Oľke Medzilaborce, Čertižné, Habura, Palota, Kalinov, Krásny Brod, 
Volica, Radvaň n/L., Brestov n/L., 
Lukov,Rokytovce,Ňagov,Čabalovce,Výrava,Zbojné,Svetlice,Olši
nkov,Zbudská Belá, Valentovce, Oľka, Roškovce, Repejov 

9. Združenie obcí Salvator Lipovce 92, 082 36 Fričovce, Dubovica, Nižný Slavkov, Šindliar, Lipovce, 
10. Združenie mikroregiónu 

"LADOMÍRKA" 
Obecný úrad Ladomírova 
090 03  

Ladomirová, Hunkovce, Krajná Poľana, Nižný Komárnik, Vyšný 
Komárnik, Krajské Čierno 

11. KOMAD Obecný úrad Hendrichovce 
082 35 Hendrichovce 72 

Fričovce, Hendrichovce, Hrabkov, Chminianska Nová Ves, 
Lipovce, Ovčie, Šindliar, Široké, Víťaz, 

12. Mikroregión Zelené 
Beskydy 

Obecný úrad Bukovce 
090 22 Bukovce 

Bukovce,Oľšavka,Gribov,Kožuchovce,Staškovce,Vyškovce,Visl
ava,Varechovce, Makovce 

13. Združenie mikroregiónu  
"TOPOĽA" 

Obecný úrad Kračúnovce 
350 

Želmanovce, Dukovce, Kuková, Lúčka, Kračúnovce 

14. Združenie obcí rieky 
Dolný Poprad 

Mestský úrad St. Ľubovňa  
Obchodná 1, St. Ľubovňa 

St. Ľubovňa, Hniezdne, Plavnica, Hromoš, Kolačkov, Nová 
Ľubovňa, Malý Lipník, Orlov 

15. Regionálne združenie 
Tatranských a 
podtatranských obcí 

Mesto Spišská Belá mestá a obce okresu Poprad a Kežmarok 
 

16. ZMOS - Sninský región Partizánska 1057, Snina Berezovec, , Dúbrava, , Hrabová Roztoka, Michajlov,  Šmigovec, 
Strihovec 
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17. Rozvoj regiónu a 
ochrana životného 
prostredia 

Mesto Kežmarok Kežmarok, Spišská Belá 

18. Združenie mikroregiónu 
"KAŠTIELIK" 

Obecný úrad Stročín Stročín, Hrabovčík, Mestisko, Rakovčík, Nová Polianka 

19. Združenie Radomsko-
makovického 
mikroregiónu 

Obecný úrad Okrúhle Rovné, Cernina, Kurimka, Mlynárovce, Beňadikovce, Šarišská 
Štiavnik, Radoma, Okrúhle, Valkovce, Štefurov, Matovce, Soboš, 
Fijaš 

20. "Združenie pre 
zásobovanie pitnou 
vodou obcí Pčolinskej a 
Udavskej doliny" 

Obecný úrad Pčoliné Pčoliné, Čukalovce, Hostovice, Osadné, Nižná Jablonka, Vyšná 
Jablonka, Papín, Zubné, Nechválova Polianka, Adidovce, 
Maškovce, Vyšný Hrušov, Rovné 

21. Mikroregión Levočské 
Vrchy - západ 

Základná škola Vlkovce 059 
71 

 Abrahámovce, Ihľany, Spišský Štvrtok, Ľubica, 
Vlková,Vlkovce, Vrbov,Tvarožná, Hradisko, Dlhé Stráže, Dravce 

22. Združenie mikroregiónu 
MAKOVICA SVIDNÍK  

RRA Svidník 
MUDr. Pribulu č. 1, 089 01 

Rovné, Cernina, Kurimka, Hrabovčík, Nižný Orlík, Jurkova 
Voľa, Šarišské Čierne 

23. Združenie Torysa Hlavná 73, MsÚ, Prešov Prešov, Sabinov, Lipany, Veľký Šariš 
24. Združenie mikroregiónu 

"BESKYD" 
Obecný úrad Vyšný 
Mirošov 
090 11 Vyšný Orlík 

Nižný Orlík, Nižný Mirošov, Vyšný Mirošov, Kečkovce, 
Roztoky,Dubová, Nižná Polianka, Jedlinka, Hutka, Vyšná 
Polianka, Makovica,  

25. Združenie obcí -Pitná 
voda pre Pieniny 

Červený Kláštor č. 85, 059 
06 

Majere, Červený Kláštor, Lechnica 

26. Zemplínske ekologické 
združenie 

Petrovce 125, 9431 Vranov 
n/Topľou 

Veľké Raškovce, Ptrukša 

27. Združenie pre rozvoj 
mikroregiónu 
Ľubovnianka 

Obecný úrad 064 01 
Chmeľnica 

Chmeľnica, Jakubany,  Nová Ľubovňa, Plavnica, Kolačkov, 
Šambron, Hromoš,  

28. Haľagoš Obecný úrad - Šarišská 
Trstená 

Podhorany, Chmeľovec, Šarišská Trstená, Čelovce, Proč, 
Pušovce,  

29. Združenie mikroregiónu 
Sulinka 

Obecný úrad Malý Lipník 
64 
065 46 Malý Lipník 

Malý Lipník, Legnava, Starina, Sulín, Matysová, Mníšek nad 
Popradom, Hraničné, Kremná, 

30. Regionálna rozvojová 
agentúra Zemplín 

Vranov nad Topľou 
Sídlisko Lúčna 824/22 

Regionálne združenie Nové Milénium, občianske združenie, Soľ, 
GIOS, s.r.o., GERTA, obchodné družstvo 

31. Združenie Koškovského 
mikroregiónu 

Obecný úrad Koškovce 
06712 

Hrabovec nad Laborcom, Rokytov pri Humennom, Zbudské 
Dlhé, Slovenské Krivé, Jabloň, Koškovce, Hankovce, Dedačov, 
Ľubiša, Veľopolie, Nižné Ladičkovce, Vyšné Ladičkovce 

32. Spišská hrad - 
Pdbranisko, 
záuj.združ.práv.osôb 

MsÚ Spišské Podhradie,  
Mariánske nám. 37,053 04 

Spišské Podhradie, Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-
Petrovce, Harakovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, 
Poľanovce, Pongrácovce, Vyšné Slavkov, Žehra, Kolpingovo 
dielo na Slovensku 

33. Regionálna rozvojová 
agentúra DOMAŠA 

Chotčanská 85/3,09101  
Stropkov 

Občianske združenie pre rozvoj cestovného ruchu Domaša, 
Združenie mikroregiónu Ondava, Slovenská živnostenská komora 
Prešov 

34. Združenie cestovného 
ruchu "Laborec" 

Mierová 326/4 
068 01 Medzilaborce 

Centrum prvého kontaktu, mesto Medzilaborce,  

35. Združenie mikroregiónu 
Stredná Topľa 

Obecný úrad Kurima 
086 12 Kurima 

Andrejová, Šarišské Čierne, Komárov, Hrabolvec, Beloveža, 
Hažlín, Poliakovce, Brezovka, Dubinné, Lipová, Šašová, 
Ortuťová, Kurima, Kučín, Kožany, Nemcovce, Porúbka, 
Hankovce, Nižná Voľa, Brezov, Vyšná Voľa 

36. 
 

Mikroregión spišskej 
občiny 

Spišský Hrhov Spišský Hrhov, Klčov, Domaňovce, Studenec 

37. 
 

Mikroregión Miloj Spiš Odorín Harichovce, Odorín, Jamník, Domaňovce, Spišský Hrušov, 
Spišské Vlachy, Bystrany, Olcnava, Chrasť nad Hornádom, 
Hincovce, Vitkovice, Liskovany, Matejovce, Danišovce. 

38. Združenie Horný 
Zemplín 

Humenné  

39. 
 
 

Združenie mikroregiónu 
Minčol, 

 Obecný úrad Ľubotín, ul. 
Na Rovni 12, 06541 
Ľubotín 

 Čirč, Ďurková, Kyjov, Vislanka, Šarišské Jastrabie, Pusté Pole, 
Plaveč, Orlov, Ľubotín, Ruská Voľa, Obručné. 

40. 
 
 

Združenie obcí 
prihraničnej rieky 
Poprad 

Obecný úrad Ľubotín, ul. 
Na Rovni 12, 06541 
Ľubotín 

Čirč, Ďurková, Kyjov, Vislanka, Šarišské Jastrabie, Pusté Pole, 
Plaveč, Ľubotín, Litmanová, Šambron, Udol,  Hniezdne,  
Forbasy, Mníšek nad Popradom, Chmelnica, Jarabina, Bajerovce. 

41.  Združenie Čergov Obec Drienica 168, 
 083 01 Sabinov 

Sabinov, Drienica, Olejníkov, Ľutina, Jakovany, Červená Voda, 
Jakubovany, Šarišské Sokolovce, Bodovce, Ratvaj,  Terňa, 
Hertník, Osikov,  Fričkovce,  Bartošovce. 
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42. Mikroregión Belianske 
Tatry 

Mesto Spišská Belá Mesto Vysoké Tatry, Spišská Belá, obce Ždiar, Lendak, Tatranská 

Javorina 

 

1.2.5   Základné demografické východiská 

1.2.5.1    Obyvateľstvo 
 
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%. 
 
Vývoj obyvateľstva v okresoch a mestách Prešovského kraja v rokoch 1991 – 2007 

Územie 
Počet obyvateľov Prírastok 

1991-2007 1991 Prírastok 2001 Prírastok 2007 
Okres Bardejov 71 106 4 687 75 793 898 76 691 5 585 
z toho mestá:           
Bardejov 30 812 2 435 33 247 158 33 405 2 593 
Okres Humenné 63 011 1 834 64 845 -516 64 329 1 318 
z toho mestá:           
Humenné 34 638 519 35 157 -261 34 896 258 
Okres Kežmarok 56 203 7 028 63 231 3 564 66 795 10 592 
z toho mestá:           
Kežmarok 20 294 -2 911 17 383 -370 17 013 -3 281 
Spišská Belá 5 408 728 6 136 129 6 265 857 
Spišská Stará Ves 2 234 121 2 355 -26 2 329 95 
Okres Levoča 29 298 2 582 31 880 704 32 584 3 286 
z toho mestá:           
Levoča 12 678 1 688 14 366 350 14 716 2 038 
Spišské Podhradie 3 562 218 3 780 112 3 892 330 
Okres Medzilaborce 13 122 -454 12 668 -498 12 170 -952 
z toho mestá:           
Medzilaborce 6 391 350 6 741 -155 6 586 195 
Okres Poprad 97 926 6 422 104 348 133 104 481 6 555 
z toho mestá:           
Poprad 52 914 3 243 56 157 -1 226 54 931 2 017 
Svit 7 485 -40 7 445 29 7 474 -11 
Vysoké Tatry 5 618 -211 5 407 -814 4 593 -1 025 
Okres Prešov 151 045 10 737 161 782 3 831 165 613 14 568 
z toho mestá:           
Prešov 87 765 5 021 92 786 -1 288 91 498 3 733 
Veľký Šariš 4 058 -40 4 018 923 4 941 883 
Okres Sabinov 49 200 4 867 54 067 2 262 56 329 7 129 
z toho mestá:           
Lipany 5 519 611 6 130 293 6 423 904 
Sabinov 10 657 1 633 12 290 199 12 489 1 832 
Okres Snina 38 593 1 040 39 633 -881 38 752 159 
z toho mestá:           
Snina 19 170 2 155 21 325 -158 21 167 1 997 
Okres Stará Ľubovňa 46 513 4 171 50 684 1 026 51 710 5 197 
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z toho mestá:           
Podolínec 2 908 265 3 173 70 3 243 335 
Stará Ľubovňa 13 995 2 232 16 227 111 16 338 2 343 
Okres Stropkov 20 098 929 21 027 -238 20 789 691 
z toho mestá:           
Stropkov 9 719 1 155 10 874 -41 10 833 1 114 
Okres Svidník 32 127 1 379 33 506 -298 33 208 1 081 
z toho mestá:           
Giraltovce 3 933 256 4 189 -23 4 166   
Svidník 11 520 908 12 428 -272 12 156 636 
Okres Vranov nad 
Topľou 

 
71 022 

 
5 482 76 504 

 
1 984 78 488 

 
7 466 

z toho mestá:           
Hanušovce nad Topľou 3 144 438 3 582 130 3 712 568 
Vranov nad Topľou 22 487 498 22 985 124 23 109 622 
Prešovský kraj 739 264 50 704 789 968 11 971 801 939 62 675 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 Indexy rastu obyvateľstva za okresy a kraj 

Okres 
Indexy rastu 

2001/1991 2007/2001 2007/1991 

Bardejov 106,6 101,2 107,9 
Humenné 102,9 99,2 102,1 
Kežmarok 112,5 105,6 118,8 
Levoča 108,8 102,2 111,2 
Medzilaborce 96,5 96,1 92,7 
Poprad 106,6 100,1 106,7 
Prešov 107,1 102,4 109,6 
Sabinov 109,9 104,2 114,5 
Snina 102,7 97,8 100,4 
Stará Ľubovňa 109,0 102,0 111,2 
Stropkov 104,6 98,9 103,4 
Svidník 104,3 99,1 103,4 
Vranov nad Topľou 107,7 102,6 110,5 
Prešovský kraj 106,9 101,5 108,5 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 

 Indexy rastu obyvateľstva za mestá 

Mesto 
Indexy rastu 

2001/1991 2007/2001 2007/1991 
Bardejov 107,9 100,5 108,4 
Humenné 101,5 99,3 100,7 
Kežmarok 85,7 97,9 83,8 
Spišská Belá 113,5 102,1 115,8 
Spišská Stará Ves 105,4 98,9 104,3 
Levoča 113,3 102,4 116,1 
Spišské Podhradie 106,1 103,0 109,3 
Medzilaborce 105,5 97,7 103,1 
Poprad 106,1 97,8 103,8 
Svit 99,5 100,4 99,9 
Vysoké Tatry 96,2 84,9 81,8 
Prešov 105,7 98,6 104,3 
Veľký Šariš 99,0 123,0 121,8 
Lipany 111,1 104,8 116,4 
Sabinov 115,3 101,6 117,2 
Snina 111,2 99,3 110,4 
Podolínec 109,1 102,2 111,5 
Stará Ľubovňa 115,9 100,7 116,7 
Stropkov 111,9 99,6 111,5 
Giraltovce 106,5 99,5 105,9 
Svidník 107,9 97,8 105,5 
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Hanušovce nad Topľou 113,9 103,6 118,1 
Vranov nad Topľou 102,2 100,5 102,8 

                                                                                                                                                                             Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Pohlavná a veková štruktúra obyvateľstva 
Z hľadiska pohlavnej štruktúry obyvateľstva žilo v roku 2007 v Prešovskom kraji 394 275 mužov a 407 664 žien, 
ženy tvorili 50,83% populácie. Index maskulinity (pomer počtu mužov a žien) bol na úrovni 0,967 boda, čo 
znamená, že na 1000 žien pripadlo 967 mužov. 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia v roku 2007 
Okres Spolu Muži Ženy % žien 
Bardejov 76 691 37 946 38 745 50,5 
Humenné 64 329 31 557 32 772 50,9 
Kežmarok 66 795 33 121 33 674 50,4 
Levoča 32 584 16 142 16 442 50,5 
Medzilaborce 12 170 5 931 6 239 51,3 
Poprad 104 481 50 815 53 666 51,4 
Prešov 165 613 80 745 84 868 51,2 
Sabinov 56 329 28 098 28 231 50,1 
Snina 38 752 18 918 19 834 51,2 
Stará Ľubovňa 51 710 25 718 25 992 50,3 
Stropkov 20 789 10 306 10 483 50,4 
Svidník 33 208 16 263 16 945 51,0 
Vranov nad Topľou 78 488 38 715 39 773 50,7 
Prešovský kraj 801 939 394 275 407 664 50,8 
SR 5 400 998 2 623 127 2 777 871 51,4 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Z prehľadu vidieť, že vo všetkých okresoch kraja prevažujú ženy nad mužmi. Najvýraznejšia prevaha žien je 
v okresoch Poprad, Medzilaborce, Prešov a Snina, najmenšia v okresoch Sabinov a Stará Ľubovňa. Všetky 
okresy kraja sú pod úrovňou celoslovenského priemeru. 
Výraznejší pokles prirodzených prírastkov obyvateľstva nachádza svoj odraz v zmenšovaní podielu mladej 
populácie na celkovom počte obyvateľov a náraste podielu starších vekových skupín obyvateľov. Dôsledkom 
takéhoto vývoja je zhoršenie vekovej štruktúry obyvateľstva s čím súvisí pokles reprodukčných schopností 
populácie. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej zložky obyvateľstva predstavovaný indexom vitality môže 
o.i. vypovedať aj o populačných možnostiach vo výhľade. V závislosti od bodovej hodnoty indexu vitality sa 
obyvateľstvo delí na skupiny nasledovne: 
bodová hodnota typ populácie 
300 a viac bodov veľmi progresívna populácia 
201-300 bodov  progresívna populácia 
151-200 bodov  stabilizovaná rastúca populácia 
121-150 bodov  stabilizovaná populácia 
101-120 bodov  stagnujúca populácia 
pod 100 bodov  regresívna populácia 
Z nasledujúcich tabuliek možno sledovať vývoj hodnôt indexov vitality.  
 
Indexy vitality za okresy a kraj 

Okres 
Index 
vitality 

Typ populácie 
Index 
vitality 

Typ populácie 
Index 
vitality 

Typ populácie 

1991 2001 2007 
Bardejov 175 Stabiliz. rastúca 140 Stabilizovaná 106 Stagnujúca 
Humenné 

312 
Veľmi 
progresívna 

124 Stabilizovaná 
83 

Regresívna 

Kežmarok 180 Stabiliz. rastúca 210 Progresívna 171 Stabiliz. rastúca 
Levoča 

314 
Veľmi 
progresívna 

149 Stabilizovaná 
121 

Stabilizovaná 

Medzilaborce 228 Progresívna 72 Regresívna 63 Regresívna 
Poprad 220 Progresívna 136 Stabilizovaná 93 Regresívna 
Prešov 202 Progresívna 133 Stabilizovaná 100 Regresívna 
Sabinov 258 Progresívna 182 Stabiliz. rastúca 153 Stabiliz. rastúca 
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Snina 166 Stabiliz. rastúca 114 Stagnujúca 84 Regresívna 
Stará Ľubovňa 237 Progresívna 180 Stabiliz. rastúca 141 Stabilizovaná 
Stropkov 140 Stabilizovaná 126 Stabilizovaná 93 Regresívna 
Svidník 86 Regresívna 129 Stabilizovaná 95 Regresívna 
Vranov nad 
Topľou 

229 Progresívna 149 Stabilizovaná 
121 

Stabilizovaná 

Prešovský kraj 181 Stabiliz. rastúca 144 Stabilizovaná 109 Stagnujúca 
SR 144 Stabilizovaná 105 Stagnujúca 78 Regresívna 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 

Indexy vitality za mestá 

Mesto 
Index 
vitality 

Typ populácie 
Index 
vitality 

Typ populácie 
Index 
vitality 

Typ populácie 

1991 2001 2006 
Bardejov 

312 
Veľmi 
progresívna 

176 Stabiliz. rastúca 112 Stagnujúca 

Humenné 180 Stabiliz. rastúca 162 Stabiliz. rastúca 98 Regresívna 
Kežmarok 

314 
Veľmi 
progresívna 

159 Stabiliz. rastúca 106 Stagnujúca 

Spišská Belá 228 Progresívna 170 Stabiliz. rastúca 133 Stabilizovaná 
Spišská Stará 
Ves 

220 Progresívna 169 Stabiliz. rastúca 116 Stagnujúca 

Levoča 202 Progresívna 178 Stabiliz. rastúca 138 Stabilizovaná 
Spišské 
Podhradie 

258 Progresívna 133 Stabilizovaná 111 Stagnujúca 

Medzilaborce 166 Stabiliz. rastúca 149 Stabilizovaná 105 Stagnujúca 
Poprad 237 Progresívna 159 Stabiliz. rastúca 94 Regresívna 
Svit 140 Stabilizovaná 65 Regresívna 54 Regresívna 
Vysoké Tatry 86 Regresívna 75 Regresívna 48 Regresívna 
Prešov 229 Progresívna 131 Stabilizovaná 86 Regresívna 
Veľký Šariš 211 Progresívna 99 Regresívna 104 Stagnujúca 
Lipany 

309 
Veľmi 
progresívna 

221 Progresívna 166 Stabiliz. rastúca 

Sabinov 109 Stagnujúca 238 Progresívna 162 Stabiliz. rastúca 
Snina 112 Stagnujúca 191 Stabiliz. rastúca 127 Stabilizovaná 
Podolínec 176 Stabiliz. rastúca 207 Progresívna 161 Stabiliz. rastúca 
Stará Ľubovňa 

214 Progresívna 325 
Veľmi 
progresívna 

195 Stabiliz. rastúca 

Stropkov 92 Regresívna 196 Stabiliz. rastúca 127 Stabilizovaná 
Giraltovce 194 Stabiliz. rastúca 207 Progresívna 156 Stabiliz. rastúca 
Svidník 

362 
Veľmi 
progresívna 

215 Progresívna 119 Stagnujúca 

Hanušovce nad 
Topľou 

302 
Veľmi 
progresívna 

229 Progresívna 178 Stabiliz. rastúca 

Vranov nad 
Topľou 

146 Stabilizovaná 182 Stabiliz. rastúca 127 Stabilizovaná 

                                                                                                                                                                             Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa hlavných vekových skupín v rokoch 2001 a 2007 

Okres 
Rok 2001 - Počet obyvateľov vo veku 

Absolútne údaje Podiely v % 
Predprod. Produkt. Poprod. Predprod. Produkt. Poprod. 

Bardejov 17 139 46 282 12 247 22,7 61,2 16,2 
Humenné 13 314 40 598 10 700 20,6 62,8 16,6 
Kežmarok 17 214 37 520 8 213 27,3 59,6 13,0 
Levoča 7 411 19 361 4 983 23,3 61,0 15,7 
Medzilaborce 2 240 7 288 3 094 17,7 57,7 24,5 
Poprad 21 442 66 247 15 735 20,7 64,1 15,2 
Prešov 35 462 98 913 26 589 22,0 61,5 16,5 
Sabinov 14 585 31 199 8 026 27,1 58,0 14,9 
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Snina 8 207 23 950 7 182 20,9 60,9 18,3 
Stará Ľubovňa 13 362 29 789 7 415 26,4 58,9 14,7 
Stropkov 4 451 12 947 3 523 21,3 61,9 16,8 
Svidník 7 205 20 614 5 567 21,6 61,7 16,7 
Vranov nad Topľou 18 018 46 055 12 110 23,7 60,5 15,9 
Prešovský kraj 180 050 480 763 125 384 22,9 61,2 15,9 
SR 1 015 493 3 349 231 967 207 19,0 62,8 18,1 

 

Okres 
Rok 2007 - Počet obyvateľov vo veku 

Absolútne údaje Podiely v % 
Predprod. Produkt. Poprod. Predprod. Produkt. Poprod. 

Bardejov 14 659 48 263 13 769 19,1 62,9 18,0 
Humenné 10 289 41 657 12 383 16,0 64,8 19,2 
Kežmarok 16 061 41 359 9 375 24,0 61,9 14,0 
Levoča 6 581 20 560 5 443 20,2 63,1 16,7 
Medzilaborce 1 916 7 207 3 047 15,7 59,2 25,0 
Poprad 17 718 67 683 19 080 17,0 64,8 18,3 
Prešov 30 112 105 243 30 258 18,2 63,5 18,3 
Sabinov 13 459 34 088 8 782 23,9 60,5 15,6 
Snina 6 326 24 917 7 509 16,3 64,3 19,4 
Stará Ľubovňa 11 335 32 351 8 024 21,9 62,6 15,5 
Stropkov 3 596 13 314 3 879 17,3 64,0 18,7 
Svidník 5 754 21 427 6 027 17,3 64,5 18,1 
Vranov nad Topľou 16 194 48 924 13 370 20,6 62,3 17,0 
Prešovský kraj 154 000 506 993 140 946 19,2 63,2 17,6 
SR 851044 3460723 1089231 15,8 64,1 20,2 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Dôležitou charakteristikou vekového zloženia obyvateľstva Slovenska aj Prešovského kraja je populačné 
starnutie, ktoré sa postupne zrýchľuje. 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 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 vitality hodnotu 63 bodov (na 100 obyvateľov poproduktívneho veku pripadlo 63 obyvateľov 
v predproduktívnom 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 vitality nadobudol hodnoty od 141 do 
171 bodov. 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). 
 
Národnostná štruktúra obyvateľstva  
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%. 
 
Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti v okresoch Prešovského kraja v roku 2001 (SODB), v % 

Územie 
(kraj, okres) 

Národnosť 

slovenská maďarská rómska česká rusínska ukrajinská 
iná a 

nezistené 
Bardejov 91,4 0,1 3,0 0,3 2,9 1,3 1,0 
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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 
Prešovský kraj 90,7 0,1 4,0 0,5 2,7 0,9 1,1 

                                                                                                                                                                             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. 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%). 
 
Prognóza obyvateľstva do roku 2025 
Podľa prognózy vývoja obyvateľstva SR do roku 2025, spracovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v 
roku 2002 a aktualizovanej v roku 2007 (aktualizovaný stredný scenár vývoja podľa vekovej štruktúry 
obyvateľstva ku koncu roka 2006), je predpokladaný vývoj počtu obyvateľov SR nasledovný: 
  
Prognóza obyvateľstva Slovenskej republiky do roku 2025 

Rok Predpokladaný počet obyvateľov Rast oproti roku 2010 
2010 5 423 703 100,00 
2015 5 471 653 100,88 
2020 5 510 225 101,60 
2025 5 521 745 101,81 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Podľa spomínanej prognózy je predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v Prešovskom kraji a v jeho okresoch 
nasledovný: 
 
Prognóza obyvateľstva v okresoch Prešovského kraja 

Okres 
Predpokladaný počet obyvateľov 

Prírastok 2010 – 2025 
2010 2015 2020 2025 

Bardejov 79 440 81 322 82 774 83 745 4 305 
Humenné 64 447 64 344 64 047 63 312 -1 135 
Kežmarok 67 947 70 578 73 042 75 107 7 160 
Levoča 33 238 34 029 34 743 35 297 2 059 
Medzilaborce 12 361 12 238 12 096 11 928 -433 
Poprad 107 113 108 325 108 916 108 748 1 635 
Prešov 169 918 174 368 178 253 181 203 11 285 
Sabinov 56 627 58 162 59 701 61 057 4 430 
Snina 39 438 39 521 39 570 39 421 -17 
Stará Ľubovňa 53 200 54 916 56 613 58 067 4 867 
Stropkov 21 412 21 677 21 871 21 928 516 
Svidník 33 533 33 587 33 560 33 382 -151 
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Vranov nad Topľou 80 172 82 129 83 744 84 949 4 777 
Prešovský kraj 818 846 835 196 848 930 858 144 39 298 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Prognóza obyvateľstva – priemerné ročné indexy rastu 

Okres 
Indexy rastu 

2015/2010 2020/2015 2025/2020 2025/2010 
Bardejov 0,47 0,36 0,23 0,36 
Humenné -0,03 -0,09 -0,23 -0,12 
Kežmarok 0,77 0,70 0,57 0,70 
Levoča 0,48 0,42 0,32 0,41 
Medzilaborce -0,20 -0,23 -0,28 -0,23 
Poprad 0,23 0,11 -0,03 0,10 
Prešov 0,52 0,45 0,33 0,44 
Sabinov 0,54 0,53 0,45 0,52 
Snina 0,04 0,02 -0,08 0,00 
Stará Ľubovňa 0,65 0,62 0,51 0,61 
Stropkov 0,25 0,18 0,05 0,16 
Svidník 0,03 -0,02 -0,11 -0,03 
Vranov nad Topľou 0,49 0,39 0,29 0,40 
Prešovský kraj 0,40 0,33 0,22 0,32 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Z hľadiska predpokladaného vývoja obyvateľstva v okresoch Prešovského kraja patria iba tri okresy do skupiny 
s predpokladaným poklesom počtu obyvateľov – okres Svidník, Humenné a okres Medzilaborce s najvýraznejším 
ročným poklesom -0,23%. Okres Medzilaborce predstavuje územie so zložitou hospodárskou situáciou, bez 
významnejšej ekonomickej základne, z ktorého sa obyvatelia sťahujú a tým sa výrazne narúša aj jeho vekové 
zloženie. Zároveň je pre tento okres typický prirodzený úbytok obyvateľstva, kedy počet zomretých prevažuje 
počet narodených.  
U ostatných okresov Prešovského kraja sa predpokladá nárast počtu obyvateľstva, pričom výraznejšie sa to 
prejaví v okresoch Kežmarok, Stará Ľubovňa a Sabinov, kde miera ročného rastu vystúpi nad 0,50%. 
 
Ekonomická aktivita obyvateľstva 
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 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 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%). 
 
Ekonomicky aktívne obyvateľstvo podľa odvetvia hospodárstva v Prešovskom kraji v roku 2001 (SODB) 

Odvetvie hospodárstva 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo Z toho 
odchádzka 
do zamest. 

Osoby Percentá (%) 

Muži Ženy Spolu Muži Ženy Spolu 

Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a 
súvisiace služby 10 944 5 292 16 236 5,44 2,95 4,27 4 909 
Lesníctvo, ťažba dreva a pridružené 
služby 4 443 2 067 6 510 2,21 1,15 1,71 2 490 
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Rybolov, chov rýb 5 2 7 0,00 0,00 0,00 6 
Ťažba nerastných surovín 670 136 806 0,33 0,08 0,21 339 
Priemyselná výroba 41 582 37 366 78 948 20,66 20,85 20,75 32 039 
Výroba a rozvod elektriny, plynu a 
vody 3 348 908 4 256 1,66 0,51 1,12 1 845 
Stavebníctvo 23 696 2 580 26 276 11,77 1,44 6,90 12 857 
Veľkoobchod a maloobchod, oprava 
motorových vozidiel, motocyklov a 
spotrebného tovaru 14 726 20 261 34 987 7,32 11,30 9,19 11 138 
Hotely a reštaurácie 3 634 6 696 10 330 1,81 3,74 2,71 3 710 
Doprava, skladovanie a spoje 10 939 4 692 15 631 5,43 2,62 4,11 7 218 
Peňažníctvo a poisťovníctvo 1 364 2 972 4 336 0,68 1,66 1,14 1 619 
Nehnuteľnosti, prenajímanie a 
obchodné služby, výskum a vývoj 6 957 4 383 11 340 3,46 2,45 2,98 4 390 
Verejná správa a obrana, povinné 
sociálne zabezpečenie 12 052 11 926 23 978 5,99 6,65 6,30 7 834 
Školstvo 5 207 19 328 24 535 2,59 10,78 6,45 7 669 
Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť 4 046 16 701 20 747 2,01 9,32 5,45 7 808 
Ostatné verejné, sociálne a osobné 
služby 9 565 6 453 16 018 4,75 3,60 4,21 3 105 
Súkromné domácnosti s domácim 
personálom 1 10 11 0,00 0,01 0,00 7 
Exteritoriálne organizácie a združenia 1 2 3 0,00 0,00 0,00 3 
EA bez udania odvetví 48 119 37 474 85 593 23,90 20,91 22,49 9 679 

Spolu 201 299 179 249 
380 
548 100,00 100,00 100,00 118 665 

                                                                                                                                                                         Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
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%). 
 
Vývoj pracovných príležitosti 
Stav ukazovateľov viažucich sa ku problematike pracovných síl (absolútne a relatívne údaje z celkového  
počtu obyvateľov) dokumentujú nasledujúce údaje zo sčítania obyvateľov, domov a bytov z roku 2001. 
 
Obyvateľstvo v produktívnom veku a ekonomicky aktívne v okresoch Prešovského kraja 

Okres 
Obyvatelia celkom 

r. 2001 
Obyvatelia v produktívnom veku Obyvatelia ekonomicky aktívni 

abs. % abs. % 
Bardejov 75 793 46 282 61,1 36 500 48,2 
Humenné 64 845 40 598 62,6 32 190 49,6 
Kežmarok 63 231 37 520 59,3 30 619 48,4 
Levoča 31 880 19 361 60,7 15 134 47,5 
Medzilaborce 12 668 7 288 57,5 5 746 45,4 
Poprad 104 348 66 247 63,5 53 330 51,1 
Prešov 161 782 98 913 61,1 78 011 48,2 
Sabinov 54 067 31 199 57,7 24 538 45,4 
Snina 39 633 23 950 60,4 18 564 46,8 
Stará Ľubovňa 50 684 29 789 58,8 23 530 46,4 
Stropkov 21 027 12 947 61,6 10 187 48,4 
Svidník 33 506 20 614 61,5 16 447 49,1 
Vranov nad Topľou 76 504 46 055 60,2 35 752 46,7 
Prešovský kraj 789 968 480 763 60,9 380 548 48,2 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
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Významnú časť ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Prešovskom kraji tvorí obyvateľstvo rómskej národnosti, 
ktorého nízka kvalifikačná štruktúra nespĺňa požiadavku orientácie ekonomiky predovšetkým na kvalitatívne 
priority. Vysoký podiel nezamestnanosti Rómov v jednotlivých okresoch kraja negatívne ovplyvňuje sociálno-
ekonomický rozvoj miest a obcí. 
Podľa prognózy vývoja obyvateľstva v okresoch Prešovského kraja do roku 2025, spracovanej Štatistickým 
úradom Slovenskej republiky v roku 2002, je predpokladaný vývoj počtu obyvateľov v produktívnom veku 
(vyrovnaný produktívny vek s EÚ 15 – 64 rokov) nasledovný: 
 
 Prognóza obyvateľstva v produktívnom veku v okresoch Prešovského kraja 

Okres 
Predpokladaný počet obyvateľov 

Prírastok 2010 - 2025 
2010 2015 2020 2025 

Bardejov 55 078 55 311 55 085 55 166 88 
Humenné 47 440 46 276 44 087 42 235 -5 205 
Kežmarok 47 246 49 193 49 975 50 969 3 723 
Levoča 23 495 24 049 23 939 23 747 252 
Medzilaborce 8 476 8 319 8 225 8 019 -457 
Poprad 77 675 76 633 74 105 72 076 -5 599 
Prešov 120 662 121 998 120 807 119 707 -955 
Sabinov 38 606 40 029 40 531 40 985 2 379 
Snina 28 747 28 575 27 692 26 767 -1 980 
Stará Ľubovňa 36 684 37 576 37 771 38 182 1 498 
Stropkov 15 459 15 431 15 125 14 818 -641 
Svidník 24 063 23 773 23 050 22 181 -1 882 
Vranov nad Topľou 55 307 56 156 56 325 56 604 1 297 
Prešovský kraj 578 938 583 319 576 717 571 456 -7 482 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Prognóza obyvateľstva v produktívnom veku – priemerné ročné indexy rastu 

Okres 
Indexy rastu 

2015/2010 2020/2015 2025/2020 2025/2010 
Bardejov 0,08 -0,08 0,03 0,01 
Humenné -0,49 -0,95 -0,84 -0,73 
Kežmarok 0,82 0,32 0,40 0,53 
Levoča 0,47 -0,09 -0,16 0,07 
Medzilaborce -0,37 -0,23 -0,50 -0,36 
Poprad -0,27 -0,66 -0,55 -0,48 
Prešov 0,22 -0,20 -0,18 -0,05 
Sabinov 0,74 0,25 0,22 0,41 
Snina -0,12 -0,62 -0,67 -0,46 
Stará Ľubovňa 0,49 0,10 0,22 0,27 
Stropkov -0,04 -0,40 -0,41 -0,28 
Svidník -0,24 -0,61 -0,75 -0,52 
Vranov nad Topľou 0,31 0,06 0,10 0,16 
Prešovský kraj 0,15 -0,23 -0,18 -0,09 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Podľa prognózy pracovnej sily (ekonomicky aktívneho obyvateľstva) v krajoch Slovenskej republiky, spracovanej 
Výskumným demografickým centrom v Bratislave v roku 2006 vo dvoch variantoch (statický a dynamický), budú 
základnými trendami v jej vývoji v najbližších dvoch desaťročiach zníženie počtu a starnutie pracovnej sily. 
 
Prognóza ekonomicky aktívneho obyvateľstva v Prešovskom kraji 

Pracovná sila 
Rok Zmena % (2025/2004) 

2004 
2025 

statický 
2025 

dynamický 
statický dynamický 

Počet (tis.) 373,4 394,3 399,3 5,6 6,9 
Podiel žien (%) 44,2 44,6 45,3 0,9 2,5 
Priemerný vek 37,9 39,8 40,2 5,0 6,1 

                                                                                                                                                                           Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
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Nezamestnanosť  
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 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. 
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. 
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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. 
 
1.2.5.2   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. 
 
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).  
V Prešovskom kraji bolo v roku sčítania 2001 spolu 208 319 trvale obývaných bytov. Najviac bytov bolo v okrese 
Prešov, v ktorom sa nachádza sídlo kraja, a v okrese Poprad. Najmenej bytov bolo v okresoch Medzilaborce 
a Svidník. 
 
Ukazovatele bytového fondu v roku 2001 
Okres Počet trvale obývaných bytov Počet bytov na 1000 obyv. Počet obyvateľov na 1 byt 
Bardejov 18 984 250,5 3,99 
Humenné 18 618 287,1 3,48 
Kežmarok 15 213 240,6 4,16 
Levoča 8 188 256,8 3,89 
Medzilaborce 4 117 325,0 3,08 
Poprad 30 194 289,4 3,46 
Prešov 44 401 274,4 3,64 
Sabinov 12 141 224,6 4,45 
Snina 11 368 286,8 3,49 
Stará Ľubovňa 12 209 240,9 4,15 
Stropkov 5 362 255,0 3,92 
Svidník 8 825 263,4 3,80 
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Vranov nad Topľou 18 699 244,4 4,09 
Prešovský kraj 208 319 263,7 3,79 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
Tak ako v roku 1991, ani v roku 2001 Prešovský kraj nedosahoval v počte trvale obývaných bytov na 1000 
obyvateľov hodnotu celoslovenského priemeru, ktorá bola v roku 2001 na úrovni 309,6 bytov na 1000 
obyvateľov. Prešovský kraj ako celok dosiahol hodnotu 263,7 bytov na 1000 obyvateľov a iba okres 
Medzilaborce presiahol celoslovenský priemer (325,0). Priemer kraja prekročili okrem okresu Medzilaborce aj 
okresy Poprad (289,4), Humenné (287,1), Snina (286,8) a Prešov (274,4). 
V počte obyvateľov na jeden byt (obložnosť), dosahuje Prešovský kraj hodnotu 3,79 obyvateľov na jeden byt, čo 
je vysoko nad celoslovenským priemerom s hodnotou 2,83 obyv./byt. Pod hodnotami krajského priemeru sú 
okresy Medzilaborce (3,08), Poprad (3,46), Humenné (3,48), Snina (3,49) a Prešov (3,64). Z uvedených hodnôt 
možno povedať, že všetky okresy Prešovského kraja dosahujú vysokú obložnosť bytov, ktorá presahuje 
celoslovenský priemer. 
Aktuálnymi tendenciami v oblasti bývania je najmä zlepšovanie kvality bývania, hlavne v okresoch, ktoré 
nedosahujú v počte bytov na 1000 obyvateľov priemer kraja a odstránenie súčasnej disproporcie medzi potrebou 
bytov a možnosťami ich získania. 
Pri stanovení výhľadových počtov bytov sa vychádzalo z predpokladaného vývoja počtu obyvateľov s cieľom 
dosiahnuť vyššiu kvalitatívnu úroveň bývania, t.j. zvýšiť počet bytov na 1000 obyvateľov a znížiť obložnosť. 
 
Stav a prírastok bytov do roku 2025 

Okres 
Počet bytov v roku 

2001 
Počet bytov v roku 

2025 
Prírastok bytov 

Spolu 2001 – 2010 2010 – 2025 
Bardejov 18 984 23263 4279 1921 2357 
Humenné 18 618 19785 1167 337 830 
Kežmarok 15 213 19765 4552 1359 3193 
Levoča 8 188 9805 1617 795 821 
Medzilaborce 4 117 4260 143 145 -2 
Poprad 30 194 33984 3790 2264 1525 
Prešov 44 401 56626 12225 5575 6650 
Sabinov 12 141 15264 3123 1028 2095 
Snina 11 368 12319 951 231 720 
Stará Ľubovňa 12 209 15281 3072 1091 1981 
Stropkov 5 362 6091 729 425 304 
Svidník 8 825 9273 448 238 210 
Vranov nad Topľou 18 699 22355 3656 1344 2312 
Prešovský kraj 208 319 245184 36865 19138 17727 

                                                                                                                                                                         Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
 
 Prognóza počtu bytov na 1000 obyvateľov a obložnosti bytov  

Okres 
Počet bytov na 1000obyvateľov Počet obyvateľov na 1 byt 

2001 2010 2025 2001 2010 2025 
Bardejov 250,5 324,4 277,8 4,0 3,8 3,6 
Humenné 287,1 279,0 312,5 3,5 3,4 3,2 
Kežmarok 240,6 498,6 263,2 4,2 4,1 3,8 
Levoča 256,8 726,7 277,8 3,9 3,7 3,6 
Medzilaborce 325,0 39,8 357,1 3,1 2,9 2,8 
Poprad 289,4 191,0 312,5 3,5 3,3 3,2 
Prešov 274,4 882,5 312,5 3,6 3,4 3,2 
Sabinov 224,6 232,6 250,0 4,5 4,3 4,0 
Snina 286,8 294,1 312,5 3,5 3,4 3,2 
Stará Ľubovňa 240,9 250,0 263,2 4,2 4,0 3,8 
Stropkov 255,0 270,3 277,8 3,9 3,7 3,6 
Svidník 263,4 270,3 277,8 3,8 3,7 3,6 
Vranov nad Topľou 244,4 250,0 263,2 4,1 4,0 3,8 
Prešovský kraj 263,7 277,8 285,7 3,8 3,6 3,5 

                                                                                                                                                                            Zdroj údajov: Štatistický úrad SR 
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1.2.6 Sociálna infraštruktúra 
 

Návrh riešenia ÚPN Prešovského kraja je zameraný len na tie vybrané okruhy sociálnej infraštruktúry vyššieho a 
špecifického významu, ktoré majú regionálny, prípadne nadregionálny význam. 
Na rozvoj sociálnej infraštruktúry vplýva prebiehajúci transformačný proces a v nasledujúcom období sa 
očakáva, že rozvoj vybavenosti financovanej zo štátnych prostriedkov bude relatívne pomalší. Rozvoj 
vybavenosti, ktorá už je a bude sprivatizovaná bude závisieť od vlastníkov zariadení a v súčasnosti sa dá len 
ťažko odhadnúť. 

 
1.2.6.1 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 ukazovatele o štátnych základných školách za školský rok 2002/2003 

Územný celok Počet škôl Počet tried 
Počet zapísaných 

žiakov 

Počet učiteľov 

Interní Externí 

Bardejov 63 475 9680 622 38 

Humenné 46 364 7924 495 32 

Kežmarok 29 393 8875 534 19 

Levoča 15 182 3991 247 10 

Medzilaborce 6 68 1380 91 2 

Poprad 37 570 12043 818 37 

Prešov 75 884 19198 1235 58 

Sabinov 35 321 7491 430 20 

Snina 20 226 4609 302 22 

Stará Ľubovňa 32 329 6947 454 38 

Stropkov 18 132 2370 175 18 

Svidník 26 208 4112 273 71 

Vranov n./ T. 45 457 9805 567 60 

Kraj spolu 447 4609 98425 6243 425 
         Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 
 
Základné ukazovatele o cirkevných základných školách za školský rok 2002/2003 

Územný celok Počet škôl Počet tried Počet zapísaných 
žiakov 

Počet učiteľov 

Interní Externí 

Bardejov 2 27 618 38 14 

Humenné 1 13 318 23 2 

Kežmarok 1 21 489 32 0 
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Územný celok Počet škôl Počet tried Počet zapísaných 
žiakov 

Počet učiteľov 

Levoča 1 1 17 2 0 

Medzilaborce 0 0 0 0 0 

Poprad 1 18 490 28 3 

Prešov 4 45 1015 64 2 

Sabinov 3 23 500 28 4 

Snina 1 18 394 26 2 

Stará Ľubovňa 3 23 473 30 3 

Stropkov 1 16 311 23 5 

Svidník 1 9 175 14 3 

Vranov n./ T. 1 27 566 41 1 

Kraj spolu 20 241 5366 349 39 
                                                                                                                    Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 
 
Počet základných škôl i počet tried v rámci týchto škôl zostal za obdobie rokov 1997 – 2001prakticky na 
rovnakej úrovni, iba nepatrný nárast zaznamenali hodnoty dvoch ukazovateľov – počtu tried i celkového počtu 
žiakov v týchto školách. Výrazne dominantným zriaďovateľom základných škôl v rámci sledovaného časového 
úseku tvoreného obdobím rokov 1997 – 2001bol štát, iba minimálny počet detí navštevoval základné školy, 
ktorých zriaďovateľom boli jednotlivé cirkvi. 
Výrazným špecifikom Prešovského kraja sú vysoké hodnoty percentuálnych podielov Prešovského kraja na 
celkovom počte základných škôl i celkovom počte detí v základných školách  v rámci Slovenskej republiky. 
Pre zdravotne postihnuté deti a mládež sú určené špeciálne školy, predškolské a školské zariadenia, ktoré 
poskytujú predškolskú výchovu, povinné vzdelávanie a prípravu na povolanie s využitím špeciálnych 
pedagogických metód a prostriedkov primeraných ich schopnostiam a možnostiam. V kraji je sieť špeciálnych 
škôl, ktorá pokrýva nasledujúce druhy postihnutia: mentálny postih, chyby sluchu, chyby zraku, narušená 
komunikácia, telesný postih, vývinové chyby správania, špeciálne školy pri zdravotníckych zariadeniach a 
integrované triedy pri bežných školách. 
Okrem siete štátnych špeciálnych škôl sa na území kraja nachádzajú aj 2 súkromné špeciálne školy, v ktorých je 
5 tried a 30 žiakov. 
 
Špeciálne štátne školy, triedy a žiaci v školskom roku 2002/2003 

 Spolu Materské 
školy 

Základné 
školy 

Špeciálne 
základné 

školy 

OU a 
učilištia praktické gymnáziá SOŠ SOU 

Počet škôl 77 14 16 32 8 3 1 0 3 

Počet 
žiakov 7289 269 1141 4946 611 46 16 94 166 

Počet tried 754 29 124 509 57 6 2 7 20 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

           
V súčasnosti je / na území SR / trend združovania štátnych predškolských a stredoškolských zariadení so 
základnými školami. Rieši sa možnosť pokračovania v štúdiu na strednej škole s plnou vybavenosťou 
umožňujúcou špecializácie, poskytujúce  aj  podmienky pre integrovaný systém výuky od piateho ročníka ZŠ. 
Činnosť týchto plno organizovaných zariadení s centralizovaným riadením je ekonomicky vhodný spôsob ako 
znižovať prevádzkové náklady.  
 
Stredné školy  
V Slovenskej republike sústavu stredných škôl tvoria gymnáziá /G/, stredné odborné školy /SOŠ/ a stredné 
odborné učilištia /SOU/. Stredné odborné školy sú zamerané na prípravu študentov k vykonávaniu odborných 
činností, najmä technicko-hospodárskych, ekonomických, pedagogických, zdravotníckych, sociálnoprávnych, 
umeleckých a kultúrnych a poskytujú spravidla 4-ročné štúdium, ako adekvátnu prípravu na vysoké 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 stredného školstva z krajského úradu na samosprávny kraj. Do územnej 
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prešlo 161 škôl a školských zariadení, z toho 29 gymnázií, 44 
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stredných odborných škôl, 4 združené stredné školy, 43 stredných odborných učilíšť, 4 jazykové školy, 11 škôl v 
prírode, 4 domovy mládeže, 5 školských hospodárstiev a 17 učilíšť.  
V školskom roku 2003/2004 patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja celkovo 122 
stredných škôl a školských zariadení, pričom z tohto počtu je 20 gymnázií,39 stredných odborných škôl (vrátane 
stredných zdravotníckych škôl), 32 stredných odborných učilíšť, 9 stredných združených škôl, 4 domovy 
mládeže, 5 školských hospodárstiev a 13 zariadení pre záujmové vzdelávanie (z tohto počtu sú dve jazykové 
školy a 11 škôl v prírode). 
 Túto sieť stredných škôl dopĺňa 24 súkromných a cirkevných stredných škôl a školských zariadení, pričom z 
tohto počtu je 12 gymnázií (z toho 5 je 8 – ročných), 7 stredných odborných škôl (vrátane stredných 
zdravotníckych škôl), 5 stredných odborných učilíšť a 2 jazykové školy. 
 
Gymnáziá v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov Gymnázium Bardejov 

Gymnázium Leonarda Stockela Bardejov 

Humenné Gymnázium arm. Gen. Ludvíka Svobodu Humenné 

Kežmarok Gymnázium  Spišská Stará Ves 

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Kežmarok 

Levoča Gymnázium J. Francisciho - Rimavského Levoča 

Medzilaborce Gymnázium Medzilaborce 

Prešov Gymnázium Prešov 

Gymnázium Prešov 

Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov 

Gymnázium T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským Prešov 

Poprad Gymnázium Poprad 

Sabinov Gymnázium Lipany 

Gymnázium Sabinov 

Svidník Gymnázium Giraltovce 

Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník 

Stará Ľubovňa Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa 

Stropkov Gymnázium Stropkov 

Snina Gymnázium Snina 

Vranov nad Topľou Gymnázium Vranov nad Topľou 
        Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Stredné odborné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov Obchodná akadémia Bardejov 

Stredná priemyselná škola Bardejov 

Humenné Dievčenská odborná škola Humenné 

Obchodná akadémia Humenné 

SPŠ chemická a potravinárska Humenné 

Stredná zdravotnícka škola Humenné 

Kežmarok Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok 

Stredná poľnohospodárska škola Kežmarok 
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Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Levoča Stredná pedagogická škola Levoča 

Stredná zdravotnícka škola Levoča 

Medzilaborce Stredná poľnohospodárska škola Medzilaborce 

Prešov Dievčenská odborná škola Prešov 

Hotelová akadémia Prešov 

Obchodná akadémia Prešov 

Pedagogická a sociálna akadémia Prešov 

SPŠ elektrotechnická Prešov 

SPŠ stavebná Prešov 

SPŠ strojnícka Prešov 

Stredná lesnícka škola Prešov 

Stredná zdravotnícka škola Prešov 

Poprad Dievčenská odborná škola Poprad 

Obchodná akadémia Poprad 

Stredná priemyselná škola Poprad 

SPŠ Marie Curie Sklodowskej Svit 

Stredná zdravotnícka škola  

Sabinov Obchodná akadémia Sabinov 

Stredná poľnohospodárska škola Sabinov 

Svidník Obchodná akadémia Svidník 

SPŠ odevná Svidník 

Stredná škola podnikania Giraltovce 

Stará Ľubovňa Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 

Stropkov Stredná priemyselná škola Stropkov 

Snina Stredná priemyselná škola Snina 

Vranov nad Topľou Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 

SPŠ dopravná Vranov nad Topľou 

SPŠ drevárska Vranov nad Topľou 

SPŠ odevná Vranov nad Topľou 

Stredná poľnohospodárska a zdravotnícka škola Čaklov 
         Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Stredné odborné učilištia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov SOU strojárske Juraja Henisha Bardejov 

Stredné odborné učilište Bardejov 

Humenné SOU chemické Humenné 

SOU stavebné Humenné 
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Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Stredné odborné učilište služieb Humenné 

Kežmarok SOU poľnohospodárske Kežmarok 

Levoča SOU lesnícke Bijacovce 

SOU poľnohospodárske Levoča 

Medzilaborce Stredné odborné učilište Medzilaborce 

Prešov SOU dopravné Prešov 

SOU drevárske Prešov 

SOU elektrotechnické Prešov 

SOU lesnícke Sigord 

SOU obchodné Prešov 

SOU stavebné Prešov 

Poprad SOU elektrotechnické Poprad - Matejovce 

SOU stavebné Poprad 

Stredné odborné učilište Poprad Poprad 

SOU chemické Svit 

SOU stavebné Poprad 

SOU spoločného stravovania Horný Smokovec 

Sabinov SOU poľnohospodárske  Lipany 

SOU poľnohospodárske  Sabinov 

Svidník SOU odevné arm. Gen. Ludvíka Svobodu  Svidník 

SOU strojárske Svidník 

Stará Ľubovňa SOU poľnohospodárske Stará Ľubovňa 

Stredné odborné učilište Stará Ľubovňa 

Stropkov SOU elektrotechnické Stropkov 

SOU poľnohospodárske Stropkov 

Vranov nad Topľou SOU papierenské Vranov nad Topľou 

Stredné odborné učilište Vranov nad Topľou 

SOU poľnohospodárske Čaklov 
        Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Združené stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov Združená stredná škola Bardejov 

Združená stredná škola poľnohospodárska Bardejov 

Humenné Združená stredná škola hotelových služieb Humenné 

Kežmarok Združená stredná škola obchodu a služieb Kežmarok 

Združená stredná umelecká škola Kežmarok 

Prešov Združená stredná umelecká škola Prešov 

Združená stredná škola odevná Prešov 
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Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Združená stredná škola služieb Prešov 

Snina Združená stredná škola Snina 
        Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Súkromné a cirkevné gymnáziá v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov 8 – ročné gymnázium sv. Jána Bosca Bardejov 

Humenné 8 – ročné gymnázium sv. Košických mučeníkov Humenné 

Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné 

Levoča Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča 

Prešov 8 – ročné gymnázium sv. Mikuláša Prešov 

Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov 

Gymnázium sv. Moniky Prešov 

Súkromné gymnázium Prešov 

Poprad Cirkevné gymnázium Pavla Ušáka Olivu Poprad 

Snina Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina 

Vranov nad Topľou 8 – ročné gymnázium Vranov nad Topľou 

8 – ročné gymnázium sv. Františska z Assisi Vranov nad Topľou 
          Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Súkromné a cirkevné stredné odborné školy v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Poprad Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola Spišská Teplica 

Prešov Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola Slovensko Prešov 

Súkromná obchodná akadémia ESO Euroškola Prešov 

Súkromná obchodná akadémia Prešov 

Súkromná stredná odborná škola ELBA Prešov 

Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého Prešov 

Svidník Stredná zdravotnícka škola milosrdného samaritána Svidník 
        Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Súkromné a cirkevné stredné odborné učilištia v územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 

Okres Škola, školské zariadenie Sídlo 

Bardejov SOU služieb SZVD Bardejov 

Prešov SOU spotrebných družstiev JEDNOTA Prešov 

Poprad SOU služieb SZVD Poprad 

Stará Ľubovňa SOU sv. Klementa Hofbauera Podolínec 

Svidník SOU spotrebných družstiev JEDNOTA Giraltovce 
         Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 
Gymnáziá za školský rok 2002/2003 

Typ gymnázia Počet gymnázií Žiaci Triedy Školy, pri ktorých je 
organizované 8 – 
ročné štúdium 

štátne 21 9947 326 16 
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Typ gymnázia Počet gymnázií Žiaci Triedy Školy, pri ktorých je 
organizované 8 – 
ročné štúdium 

súkromné 2 449 20 1 

cirkevné 9 2349 75 6 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

 
Štátne stredné odborné školy v školskom roku 2002/2003 

Typ školy Počet škôl Počet žiakov Počet tried 

priemyselné 15 4669 171 

ekonomické 11 4560 150 

poľnohospodárske 5 801 31 

lesnícke 1 263 9 

pedagogické 2 706 24 

dievčenské 5 775 27 

zdravotnícke 4 943 34 

Spolu 43 12707 443 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

 
Stredné odborné učilištia a učilištia v školskom roku 2002/2003 

Typ SOU a U Počet Počet žiakov Počet tried 

štátne 49 15253 626 

cirkevné 1 232 9 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

 
Súčasná sieť stredných škôl je z pohľadu klesajúceho populačného vývoja príslušných vekových ročníkov, viac 
ako ohrozená. Základnú školu končí v priemere 95 % 15-ročnej populácie. Táto časť populácie je následne 
rozmiestňovaná na jednotlivé druhy stredných škôl. Výnimku tvorí časť 10-ročných detí, ktoré prechádzajú na 
gymnáziá s osemročným štúdiom. V súčasnosti túto časť tvorí približne 5% žiakov z daného populačného 
ročníka. Druhú výnimku budú tvoriť žiaci 8. ročníkov ZŠ, ktorí majú možnosť uchádzať sa o štúdium na 
bilingválnych gymnáziách s 5-ročným štúdiom, ktorých je v súčasnosti 14. 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 SOŠ by sa počet novoprijatých žiakov mal pohybovať okolo 24 000, čo predstavuje 
približne 35,8% žiakov príslušného populačného ročníka a SOU okolo 25 000 žiakov, čo je 37,3% žiakov 
populačného ročníka. 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. 
 
Vysoké školy 
 
Vysoké školy  a počet študentov v školskom roku 2001/2002 

Sídlo Názov vysokej školy Počet fakúlt  Študenti 
denného štúdia 

Študenti popri 
zamestnaní 

Prešov Prešovská univerzita 5 4 730 3 311 
Prešov TU Košice, Fakulta výrobných technológií 1 725 159 
Spišská Kapitula Univerzita Komenského, Teologický inštitút 1 132 228 
Prešovský kraj počet VŠ : 1 7 5 587 3 698 

                                                                                                                                                                     Zdroj: Štatistický úrad SR 
 
Študenti Prešovskej univerzity 2002 v školskom roku 2002/2003 

Fakulta 
 

Študenti denní – slovenské 
štátne občianstvo 

Študenti denní – iné 
štátne občianstvo 

Externí 
študenti 

Gréckokatolícka bohoslovecká 350 0 40 
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Fakulta 
 

Študenti denní – slovenské 
štátne občianstvo 

Študenti denní – iné 
štátne občianstvo 

Externí 
študenti 

Pravoslávna bohoslovecká 197 21 206 

Fakulta zdravotníctva 249 1 0 

Filozofická fakulta 2359 13 861 

Fakulta humanitných a prírodných vied 1727 1 1135 

Pedagogická fakulta 824 0 511 

Spolu 5706 36 2753 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

 
Ostatní študenti vysokých škôl v Prešovskom kraji v školskom roku 2002/2003 

Fakulta Študenti denní – slovenské 
štátne občianstvo 

Študenti denní – iné 
štátne občianstvo 

Externí 
študenti 

Fakulta výrobných technológií Technickej 
univerzity 700 14 190 

Kňazský seminár Spišská Kapitula 111 4 225 
Zdroj: Separát štatistickej ročenky školstva SR 2002 

 
Na území Prešovského samosprávneho kraja je lokalizovaná Prešovská Univerzita so 6 fakultami (Filozofická, 
Pedagogická, Fakulta zdravotníctva, Fakulta prírodných a humanitných vied, Gréckokatolícka a Pravoslávna 
bohoslovecká fakulta). Novozaložená  Fakulta zdravotníctva s odbormi „zdravotná sestra a pôrodný asistent“ 
vznikla v súlade s potrebami regiónu a požiadavkami EÚ v roku 2002. Fakultu navštevuje 260 poslucháčov, 
ktorí po ukončení trojročného bakalárskeho štúdia získajú diplom platný v krajinách EÚ. 
Technická univerzita Košice má v Prešove fakultu výrobných technológií, na ktorej študovalo na dennom štúdiu 
v roku 2002/2003 700 denných poslucháčov.  
Na teologickom inštitúte Spišská Kapitula, ktorý patrí Univerzite Komenského Bratislava v školskom roku 
2002/2003 formou denného štúdia bolo evidovaných 111 študentov.  
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. 
 Pod tlakom trhu práce bude potrebné aj naďalej sa orientovať na štrukturálne zmeny v obsahu štúdia. V súlade 
s medzinárodnými štandardami (klasifikácia Unesco-ISCED) bude potrebné znížiť počet študijných odborov, 
otvárať interdisciplinárne a  multidisciplinárne štúdia medzi smermi a odbormi. Aj na slovenských školách sa 
začne uplatňovať systém medziodborového štúdia, ktorý umožní vysokým školám zmenu jednotnej formy štúdia 
na diferencované a pružné formy s možnosťou rozšírenia počtu voliteľných predmetov a blokov – 
samoprofiláciu štúdia. 
Z výsledkov porovnania vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva v jednotlivých okresoch i v Prešovskom kraji ako 
celku vyplýva, že v prípade všetkého ekonomicky aktívneho obyvateľstva dominantné postavenie majú 
obyvatelia s ukončeným stredným a učňovským vzdelaním, za ktorými výrazne zaostávajú obyvatelia 
s vysokoškolským a základným vzdelaním. Výrazne negatívnym  javom v rámci vzdelanostnej štruktúry 
obyvateľstva je skutočnosť, že iba v prípade okresov Prešov a Poprad je percentuálny podiel obyvateľov 
s vysokoškolským vzdelaním nad dosiahnutou úrovňou celoslovenského priemeru. Naopak, s výnimkou okresu 
Humenné, boli dosiahnuté hodnoty v ostatných okresoch naopak výrazne nižšie ako dosiahnuté hodnoty 
celoslovenského priemeru. Pritom úroveň dosiahnutého vzdelania je mimoriadne dôležitou podmienkou pri 
uplatnení na trhu práce, pričom vo všeobecnosti vyššia úroveň znamená podstatne vyššiu šancu na spoločenské 
uplatnenie.  
Mimoriadne negatívnou skutočnosťou predovšetkým v prípade obyvateľov s ukončeným vysokoškolským 
vzdelaním sú vysoké hodnoty percentuálnych podielov jednotlivých vzdelanostných skupín na počte 
nezamestnaných v rámci daného stupňa vzdelania v Slovenskej republike prevyšujúce resp. výrazne prevyšujúce 
percentuálny podiel Prešovského kraja na celkovom počte obyvateľov v rámci Slovenskej republiky. To 
poukazuje na výrazne zhoršené možnosti spoločenského uplatnenia predovšetkým obyvateľov s vysokoškolským 
vzdelaním v porovnaní s inými krajmi v rámci Slovenskej republiky a výrazne negatívne vplýva na celkový 
hospodársky a sociálny rozvoj jednotlivých okresov i územia Prešovského kraja ako celku.     
Ďalšie vzdelávanie v podmienkach Prešovského kraja uskutočňujú najmä stredné a vysoké školy, štátne a 
súkromné vzdelávacie inštitúcie. Zo strany obyvateľov i zamestnávateľov neustále v poslednom období rastie 
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dopyt po ďalšom vzdelávaní, predovšetkým v oblasti informačných a komunikačných technológií, riadenia 
podnikov a ľudských zdrojov i v oblasti cudzích jazykov. 
Na financovaní ďalšieho vzdelávania sa podľa výsledkov celoslovenského prieskumu sa v súčasnosti podieľajú 
36 percentami samotní účastníci tohto vzdelávania, 21 percentami štátny rozpočet, 18 percentami 
zamestnávatelia a 19 percentami iné zdroje (dary, výnosy). Prostriedky aktívnej politiky trhu práce sa podieľali 
na financovaní ďalšieho vzdelávania len 6,7 percentami. 
Napriek širokej sieti inštitúcií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie a ponuky vzdelávacích programov, ich kvalita a 
systém overovania a uznávania získanej kvalifikácie ostáva problematickou. Rovnako zostávajú nedoriešené 
otázky financovania ďalšieho vzdelávania, budovania informačného systému o ponuke vzdelávacích programov 
a rozvoja ľudských zdrojov v systéme ďalšieho vzdelávania. 
 

1.2.6.2 Zdravotníctvo 
 

Sieť zdravotníckych zariadení tvoria zariadenia, ktoré sú v zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o 
poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v 
zdravotníctve 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 výdajní zdravotníckych pomôcok, 
1677 neštátnych ambulancií primárnej zdravotnej starostlivosti a 633 štátnych ambulancií primárnej zdravotnej 
starostlivosti. 
 
Počet zdravotníckych zariadení v roku 2004 

Územie 
Nemocnice a 

pôrodnice 
Zariadenia ambulantnej 

starostlivosti 
Odborné liečebné 

ústavy 
Prírodné liečebné 

kúpele 
Prešovský kraj 12 1 418 9 8 
Podiel na SR (%) 13,5 13,6 19,1 28,6 
                                                                                                                                                                       Zdroj : Štatistický úrad SR 
V rámci časového úseku od roku 1997 do roku 2001 ostal počet nemocníc v Prešovskom kraji na rovnakej 
úrovni, naopak v tomto období poklesol počet odborných liečebných ústavov a prírodných liečebných kúpeľov. 
 
Lôžka a lekárske miesta v zdravotníckych zariadeniach 

Územie Počet zariadení Lôžka Lekárske miesta 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Prešovský kraj 1596 1627 9866 9321 2 419 2 563 
Podiel kraja v % na 
SR 

14,0 13,8 18,8 18,6 12,9 12,8 

                                                                                                                                                  Zdroj : Štatistický úrad SR 

Lôžka a lekárske miesta v nemocniciach 

Územie Počet zariadení Lôžka Lekárske miesta 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Prešovský kraj 12 12 4618 4475 955 918 
Podiel kraja v % 13,5 13,2 14,0 14,1 12,1 12,1 
                                                                                                                                                                             Zdroj :Štatistický úrad SR 

Lôžka a lekárske miesta v prírodných liečebných kúpeľoch 

Územie Počet zariadení Lôžka Lekárske miesta 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 

Prešovský kraj 8 8 3199 2928 35 34 
Podiel kraja v % 28,6 28,6 25,7 24,2 23,0 23,8 
                                                                                                                                                       Zdroj : Štatistický úrad SR 
 
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 
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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 v meste Vysoké Tatry, s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie, sa 
vykonáva v prírodných liečebných kúpeľoch: Kúpele Horný Smokovec s.r.o., Kúpele Nový Smokovec a.s., 
Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., odštepný závod Klimatické kúpele Tatranské Matliare, Sanatórium 
Tatranská Kotlina, n.o. a v kúpeľných liečebniach: Tatrasan s.r.o., Nový Smokovec, Sanatórium Dr. Guhra n. o., 
Tatranská Polianka. Prírodné liečebné kúpele s využívaním klimatických podmienok vhodných na liečenie sú aj 
v obci Lučivná – KÚPELE LUČIVNÁ, 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. 
 
Prehľad o základných ukazovateľoch zdravotníctva podľa okresov kraja (stav v roku 2001) 
Okres Počet obyvateľov/lekár Počet lôžok /1 000 obyvateľov 

Bardejov 797,8 5,83 
Humenné 568,8 9,85 
Kežmarok 1 003,6 3,06 
Levoča 693,0 12,64 
Medzilaborce 666,7 3,94 
Poprad 603,2 6,32 
Prešov 632,0 6,95 
Sabinov 1 081,3 0,12 
Snina 922,4 4,53 
Stará Ľubovňa 791,9 4,83 
Stropkov 731,3 1,65 
Svidník 500,1 7,31 
Vranov n./ T. 254,2 3,93 
Prešovský kraj 704,1 5,73 

     Zdroj : Štatistický úrad SR  
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.  
O priestorovej koncentrácii zdravotníckych zariadení vypovedajú i údaje o počte obyvateľov pripadajúci na 1 
obyvateľa, pričom najvyššie hodnoty boli zaznamenané v okresoch Sabinov a Kežmarok, najnižšie naopak 
v okresoch Humenné, Svidník a Vranov nad Topľou. 
 
Počet ambulancií  praktického lekára podľa okresov 

Okres 
Samostatné ambulancie  praktického lekára 

pre dospelých pre deti špecialista 
Bardejov 24 16 55 
Humenné 31 20 63 
Kežmarok 22 13 28 
Levoča 15 8 23 
Medzilaborce 6 5 8 
Poprad 43 23 107 
Prešov 74 36 146 
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Sabinov 18 12 20 
Snina 15 11 17 
Stará Ľubovňa 21 15 28 
Stropkov 6 5 17 
Svidník 14 8 45 

Vranov nad Topľou 28 16 60 

Prešovský kraj 317 188 617 
    Zdroj : Štatistický úrad SR 

So zreteľom na prognózu demografického vývoja, ktorá predpokladá zvýšenie podielu osôb vyšších vekových 
skupín na celkovom počte obyvateľov v SR, najvyšší prírastok postelí treba zabezpečiť v liečebniach pre 
dlhodobo chorých. 
Jedným z najvýznamnejších ukazovateľov hodnotenia zdravotného stavu, a v širšom kontexte aj hodnotenia 
sociálno-ekonomických i spoločenských podmienok ovplyvňujúcich dĺžku života je stredná dĺžka života - SDŽ / 
očakávané dožitie /. 
Stredná dĺžka života pri narodení /očakávané dožitie pri narodení/ u mužov v 70. – 80. rokoch stagnovala na 
úrovni 66,7 roka, a až za posledných 10 rokov sa predĺžila o 2,37 roka. U žien SDŽ plynulo stúpa od 70. rokov 
z hodnoty 73,22 roka. Za posledných 10 rokov stúpla o 2,01 roka. Rozdiel medzi mužmi a ženami v SDŽ sa 
zmenšil z hodnoty 8,44 na 8,08 roka.  SDŽ v  kraji v rokoch 1996-2000: 
V Prešovskom kraji je u mužov SDŽ 69,0 r. u žien 77,15 r. 
V rámci okresov Prešovského kraja je najkratšia SDŽ u 0-ročných mužov v okrese Kežmarok /67,11 r./, 0-
ročných žien v okrese Levoča /75,23 r./ a najdlhšia SDŽ u 0-ročných mužov v okrese Bardejov /70,17 r./, 0-
ročných žien v okrese Stropkov /78,67 r./. SDŽ  je v priemere u 0-ročných mužov  69,0 r. a  0-ročných žien 
77,15 r. 
Vo veku 60-64 rokov je SDŽ u mužov najkratšia v okrese Stropkov /14,43 r./, najdlhšia v okrese Poprad /16,84 
r./, a u žien najkratšia v okrese Levoča /20,14 r./ a najdlhšia v okrese Stropkov /21,53 r./. Priemerná SDŽ u 60-64 
ročných mužov je 16,10 rokov, u žien 20,87 rokov.  
 
SDŽ  v jednotlivých krajoch  SR v rokoch 1996-2000 u 0-ročných mužov a žien              

Kraj muži ženy 

Bratislavský kraj 70,33 77,70 

Trnavský kraj 69,28 76,91 

Trenčiansky kraj 69,75 77,49 

Nitriansky kraj 68,54 76,92 

Žilinský kraj 68,91 77,85 

Banskobystrický kraj 67,39 76,61 

Prešovský kraj 69,00 77,15 

Košický kraj 68,10 76,54 
 
Pre demografický vývoj na Slovensku je charakteristickým javom starnutie populácie, ktoré sa prejavuje 
nárastom starších vekových skupín obyvateľstva. Demografické starnutie je odrazom procesov formujúcich 
vekovú štruktúru obyvateľstva. Ide predovšetkým o pôrodnosť a úmrtnosť.  
Výsledkom je súčasný regresívny typ vekovej štruktúry ako dôsledok poklesu pôrodnosti v poslednom desaťročí 
a len veľmi pozvoľného znižovania úmrtnosti.  
 
Úmrtnosť na 1 000 živonarodených do 1 roku veku v populácii Slovenskej republiky a Prešovského 
samosprávneho kraja v rokoch 2000 – 2002 

Región Rok  2000 Rok  2001 Rok  2002 

SR 8,60 6,2 7,6 

PSK 13,7 7,2 10,0 

 Stav v zásobovaní pitnou vodou bezprostredne ovplyvňuje zdravotný stav spotrebiteľov, čo sa  týka  akútnych aj 
chronických ochorení a zároveň spolupôsobí s ostatnými určujúcimi činiteľmi. V Prešovskom kraji už historicky 
pretrváva najnižšia napojenosť v rámci SR na hromadné zásobovanie pitnou vodou. Približne 25 % obyvateľov 
tohoto regiónu je zásobovaných pitnou vodou z nekontrolovaných zdrojov – studní. Úroveň starostlivosti o 
verejné studne je nedostačujúca, starostlivosť o individuálne vodné zdroje prakticky neexistuje. Pri hodnotení 
negatívnych dôsledkov nevyhovujúcej kvality vody na zdravie obyvateľov sú dostupné a  monitorované iba 
prípady, zistené v rámci hromadného zásobovania a v prípade individuálneho zásobovania iba  prípady, zistené 
v rámci epidemiologického vyšetrovania ochorení. Z pohľadu verejného zdravotníctva existuje v tejto situácii 
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potencionálne vysoké riziko ohrozenia zdravia obyvateľov infekčnými chorobami – črevnými nákazami, čo 
potvrdzuje aj zistená skutočnosť.  Chorobnosť na nákazlivé ochorenia črevného charakteru v PSK,  vrátane 
vírusovej hepatitídy typu A /žltačka/, výrazne prevyšuje úroveň chorobnosti v Slovenskej republike.  
 
Chorobnosť na vybrané prenosné ochorenie v populácii Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho 
kraja v rokoch 2001 – 2004 

Rok 2001 2002 2003 2004 

Ochorenie MKCH SR PSK SR PSK SR PSK SR PSK 

Dyzentéria A O 18,4 58,6 16,6 42,6 16,0 34,7 14,8 48,6 

Črevné 
infekcie 

A 04 41,1 91,3 39,2 83,4 35,4 63,8 52,3 93,3 

Hnačka a GE A 09 48,6 93,5 70,8 103,8 77,8 106,2 67,4 102,3 

VHA B 15 13,7 31,0 8,2 16,5 14,0 5,9 11,3 17,3 

Svrab B 86 
 

47,9 95,8 32,6 60,5 25,67 48,2 26,9 41,0 

Tuberkulóza A 15 20,0 27,3 19,6 31,3 18,4 29,1 13,3 22,5 

MKCH – medzinárodný štatistický znak ochorenia 

Vývoj úmrtnosti v populácii je v poslednom desaťročí ovplyvnený zmenami v dynamike úmrtnosti a to tak 
pozitívne, ako aj negatívne. Ide predovšetkým o úmrtnosť na prioritné skupiny ochorení, a to choroby obehovej 
sústavy a nádory, najmä v populácii produktívneho veku. 
 Úmrtnosť na choroby obehovej sústavy /CHOS/ v SR. 
Z pohľadu posledného desaťročia sa trend úmrtnosti v celej populácii nezmenil. Ovplyvnil ho viac stagnujúci 
vývoj u žien, než pokles u mužov. Na druhej strane však tento trend nie je povzbudivý. Je signálom na 
zefektívnenie doterajších primárnych i sekundárnych preventívnych zdravotno-intervenčných  opatrení, ktoré by 
mali byť reálnou, a nie len neraz teoretickou celospoločenskou požiadavkou.  
Úmrtnosť v Prešovskom kraji v rokoch 1997-2000.   
Úmrtnosť v Prešovskom kraji je za uvedené obdobie 573,28 na 100 000 obyvateľov. 
V rokoch 1997-2000 bola na CHOS najvyššia úmrtnosť na 100 000 obyvateľov u 25-64 ročných mužov 
v okresoch Medzilaborce a Snina /395,25 a viac/, najnižšia v okresoch Poprad a Svidník /0-270,65/, a u 25-64  
ročných žien  najvyššia v okresoch Levoča a Snina /135,56 a viac/, najnižšia v okresoch Bardejov , Svidník 
a Medzilaborce / 0-94,37/. 
U 65 a viacročných mužov bola najvyššia úmrtnosť v okresoch Stará Ľubovňa, Stropkov, Humenné, Snina 
/5433,78 a viac/, najnižšia v okresoch Poprad a Levoča / 0-4280,31/, a u 65 a viacročných žien bola najvyššia 
úmrtnosť v okresoch Medzilaborce, Vranov nad Topľou a Snina /3927,7 a viac/,  najnižšia v okrese Poprad / 0-
3324,99/.  
 
Úmrtnosť v krajoch SR v rokoch 1997-2000 

Kraj CHOS ICHS AIM CCHM 

Bratislavský kraj 495,8 209,1 73,1 84,8 
Trnavský kraj 557,07 278,8 64,7 93,3 
Trenčiansky kraj 553,34 240,6 61,4 100,2 
Nitriansky kraj 555,84 209,1 60,1 95,8 
Žilinský kraj 534,85 291,8 65,5 73,7 
Banskobystrický kraj 607,39 313,3 87,9 134,9 
Prešovský kraj 573,28 330,9 54,3 72,7 
Košický kraj 583,8 336,2 91,7 92,4 
                                      Zdroj :  ŠZÚ Prešov 
Vysvetlivky: 
CHOS – choroby obehovej sústavy, ICHS – ischemické choroby srdca, AIM – infarkt miokardum,  CCHM – cievne choroby mozgu 
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Štandardizovaná úmrtnosť na choroby obehovej sústavy a nádory v populácii Slovenskej republiky   
a okresov Prešovského samosprávneho kraja v rokoch 1997 - 2000 

 
Región 

Diagnóza 

CHOS ICHS Nádory 

SR 551,5 280,6 230,5 

Bardejov 557,3 279,1 207,0 

Humenné 599,3 343,6 226,4 

Kežmarok 522,9 260,9 241,6 

Levoča 510,7 273,8 261,5 

Medzilaborce 580,1 325,9 245,5 

Poprad 496,3 262,5 212,5 

Prešov 519,8 298,5 219,3 

Sabinov 561,8 325,0 201,9 

Snina 693,9 425,0 184,2 

Stará Ľubovňa 595,7 346,8 189,7 

Stropkov 628,6 427,5 211,2 

Svidník 548,4 344,2 201,8 

Vranov n/Topľou 637,9 390,1 191,3 

                 CHOS – choroby obehovej sústavy 
                 ICHS – ischemická choroba srdca 

Podzemná voda, ako zdroj pitnej vody, má vysokú biologickú hodnotu. Pokiaľ zdroj pre pitné účely zodpovedá 
hygienickým požiadavkám a je kontrolovaný, môžeme na základe dlhoročných skúseností potvrdiť, že vylučuje 
poškodenie zdravia. Naopak povrchová voda je menej vhodná na pitné účely pre nízku biologickú hodnotu, ktorá 
nezaručuje prevenciu neskorých následkov na  zdravotný stav spotrebiteľov. Naviac ochrana  povrchových 
zdrojov pred možnou kontamináciou je oveľa problematickejšia. V rámci hromadného zásobovania pitnou vodou 
obyvateľov PSK je 50 – 60 % vody dodávanej do spotrebiteľskej siete z povrchových zdrojov. 
V priamej súvislosti s používaním nevhodnej pitnej vody je aj ochorenie na dusičnanovú alimentárnu 
methemoglobinémiu dojčiat. Na prípravu umelej výživy dojčiat sa smie z preventívneho hľadiska používať iba 
voda s nízkym obsahom dusíkatých látok. Vzhľadom na nízku napojenosť obyvateľov PSK na verejné vodovody a 
vysoké percento zásobovania z individuálnych vodných zdrojov sa od roku 1982 vyšetrujú  vody z  týchto zdrojov 
cielene na obsah dusíkatých látok, čo zabezpečujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aj  vďaka tomu za 
posledných  10 rokov toto ochorenie u dojčiat nebolo diagnostikované. Pritom v takto vyšetrených vzorkách vôd 
je zisťovaná až 28 %-ná závadnosť.  
 
1.2.6.3 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 odstraňovanie bariér 
znevýhodnení vzniknutých v dôsledku sociálnych udalosti a vytvorení podmienok k rovnoprávnej účasti 
ohrozených skupín na ekonomickom a sociálnom živote spoločnosti. 
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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. 
Do pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja prešlo 20 zariadení sociálnych služieb  DSS, DD a DSS, 8 
domovov pre osamelých rodičov DOR, 2 zariadenia pestúnskej starostlivosti ( ZPS), 12 útulkov, 2 zariadenia 
opatrovateľskej služby, 38 subjektov právnických osôb a fyzických osôb v PSK, 5 subjektov právnických osôb 
a fyzických osôb  z iných krajov a 9 subjektov právnických osôb a fyzických osôb poskytujúcich len 
poradenstvo. Podľa posledných dostupných údajov vykonáva na území Prešovského kraja sociálne služby 105 
právnických a fyzických osôb. 
V Prešovskom kraji je evidovaných 223 občanov, ktorí spĺňajú podmienky na poskytnutie služieb v ZSS, no pre 
nedostatok miesta, boli zaradení do poradovníka čakateľov. 
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. 
 
Sociálna starostlivosť – počet zariadení sociálnej starostlivosti a ich kapacita v Prešovskom kraji  
k  31.12.2000  

 
Územný celok 

Počet 
zariadení 

spolu 

Počet 
miest 
spolu 

Z toho 

v domovoch 
dôchodcov v penziónoch 

v domovoch 
sociálnych služieb 

pre dospelých tlesne  
mentálne sluchovo 

postihnutých 

v domovoch  sociálnych 
služieb pre deti telesne a 

mentálne postihnuté 

Bardejov 8 372 100 78 69 91 
Podiel na kraji (%) 9,8 9,1 9,3 26,7 4,9 10,9 
Humenné 8 241 38 - 80 75 
Podiel na kraji (%) 9,8 5,9 3,5  5,6 9,0 
Kežmarok 6 217 171 - - 48 
Podiel na kraji (%) 7,3 5,3 15,8   5,7 
Levoča 4 275 - - 239 - 
Podiel na kraji (%) 4,9 6,7   16,8  
Medzilaborce 5 189 - - 79 90 
Podiel na kraji (%) 6,1 4,6   5,6 10,8 
Poprad  7 442 - 114 190 75 
Podiel na kraji (%) 8,5 10,7  39,0 13,4 9,0 
Prešov  13 870 300 - 355 120 
Podiel na kraji (%) 15,9 21,2 27,8  25,0 14,3 
Sabinov 4 105 - - 20 60 
Podiel na kraji (%) 4,9 2,6   1,4 7,2 
Snina 7 272 - - 90 130 
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Podiel na kraji (%) 8,5 6,6   6,3 15,5 
Stará Ľubovňa 3 248 167 - 69 - 
Podiel na kraji (%) 3,7 6,0 15,4  4,9  
Stropkov 3 136 - - 110 - 
Podiel na kraji (%) 3,7 3,3   7,7  
Svidník 6 344 134 - 121 65 
Podiel na kraji (%) 7,3 8,4 12,4  8,5 7,8 
Vranov n. Topľou 8 399 170 100 - 83 
Podiel na kraji (%) 9,8 9,7 15,7 34,2  9,9 
Prešovský kraj 82 4 110 1 080 292 1 422 837 

 
Vybrané zariadenia sociálnych služieb na území Prešovského kraja v roku 2002 

 Počet zariadení Kapacita 

Spolu 65 3694 

Z toho 

DOR, Rehabilitačné strediská, Útulky, Zariadenia 
opatrovateľskej služby, Zariadenia pestúnskej 
starostlivosti 19 343 

Domovy sociálnych služieb pre dospelých 15 1388 

Detské domovy 8 526 

Domovy dôchodcov 13 1347 
        Zdroj: Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

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. 
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. 
Prešovský kraj je v porovnaní s ostatnými krajmi v rámci Slovenskej republiky na prvom mieste vo výške 
vyplatených finančných prostriedkov na dávky štátnej sociálnej podpory vyplácané prostredníctvom príslušných 
orgánov miestnej štátnej správy na úseku sociálnych vecí, pričom celková výška takto vyplatených finančných 
prostriedkov predstavovala v roku 2002 sumu 915 024 tis. Sk.  
V rámci kraja bolo k 31.12.2002 evidovaných 50 197 poberateľov dávky sociálnej pomoci evidovaných na 
príslušnom úrade práce. K tomu istému dátumu úrady evidovali celkom 130 197 poberateľov sociálnych dávok.  
Prešovský kraj je v porovnaní s ostatnými krajmi v rámci Slovenskej republiky je s celkovým počtom 55 125 
osôb na druhom mieste v priemernom mesačnom počte poberateľov dávky sociálnej pomoci, pričom celková 
výška takto vyplatených finančných prostriedkov predstavovala v roku 2002 sumu 2 189 229 tis. Sk. Počet 
poberateľov dávky sociálnej pomoci v prevažnej väčšine okresov v priamej závislosti od počtu ich obyvateľov, 
výnimkou je naopak relatívne nízky počet týchto osôb v porovnaní s počtom ich obyvateľov v okresoch 
Humenné a stará Ľubovňa a relatívne vysoký počet týchto osôb v okresoch Sabinov a Kežmarok s výrazným 
podielom rómskeho obyvateľstva. 
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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. 
Vláda Slovenskej republiky na rokovaní dňa 23. apríla 2003 vzala na vedomie „Vyhodnotenie Priorít vlády SR 
vo vzťahu k rómskym komunitám za rok 2002 a Stratégiu rozvoja vlády SR na riešenie problémov rómskej 
komunity za rok 2001“ a zároveň schválila základné tézy koncepcie politiky vlády SR v integrácii rómskych 
komunít s pripomienkami na rokovaní vlády. Základným východiskovým podkladom bol aktualizovaný prehľad 
rómskych osád so špecifickým zameraním na počet rómskych obydlí (chatrčí) k 31.12.2000, ktoré poskytol Úrad 
vlády SR, Sekretariát splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.  
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. 
 
Počet obcí s rómskym osídlením a počet rómskych osád na území Prešovského kraja 

Okres Počet obcí 
celkom 

Počet osád 
celkom 

Počet obcí, kde rómski 
obyvatelia bývajú v obci 

Počet obcí s blízkym 
marginalizovaným 

osídlením 

Počet obcí so vzdialeným 
marginalizovaným 

osídlením 

Bardejov 86 25    
Humenné 62 11    
Kežmarok 42 16    
Levoča 33 10    
Medzilaborce 23 5    
Poprad 29 15    
Prešov 91 35    
Sabinov 43 18    
Snina 34 12    
Stará Ľubovňa 44 12    
Stropkov 43 17    
Svidník 68 17    
Vranov nad 
Topľou 

68 33    

Prešovský kraj 666 226 23 40+1 18 
 
1.2.6.4    Kultúra 

 

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), ktoré sú v nevyhovujúcom, dezolátnom a havarijnom stavebno 
– technickom stave a s pamiatkovými objektmi i súbormi, v ktorých sa nachádzajú hnuteľné pamiatky v 
dezolátnom a havarijnom stave, 
•  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.   
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Kultúrne organizácie zriadené Prešovským samosprávnym krajom 

P. č. Regionálne osvetové strediská a hvezdárne 

1. Šarišské osvetové stredisko v Prešove                                            

2. Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom                               

3. Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou                     

4. Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove                                 

5. Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku                                 

6. Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni 

7. Podtatranské osvetové stredisko v Poprade                                                               

8. Hvezdáreň a planetárium v Prešove                                           

9. Vihorlatská hvezdáreň v Humennom                                                 
  
Regionálne knižnice 

10. Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove                                   

11. Vihorlatská knižnica v Humennom                                             

12. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou                                     

13. Okresná knižnica  Dávida Gutgesela v Bardejove                        

14. Podduklianska knižnica vo Svidníku                                               

15. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni 

16. Podtatranská knižnica v Poprade                                                      

Múzea a galérie 

17. Krajské múzeum v Prešove                                                              

18. Vihorlatské múzeum v Humennom                                             

19. Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou                                      

20. Šarišské múzeum v Bardejove                                                    

21. Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni                              

22. Múzeum v Kežmarku                                                                    

23. Podtatranské múzeum v Poprade                                                    

24. Múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach    

25. Šarišská galéria v Prešove                                                                

26. Tatranská galéria v Poprade  

Divadlá 

27. Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove                                           

28. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove 
 
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, Slovenské technické múzeum - 
pobočka - Múzeum J. M. Petzvala v Spišskej Belej, 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).  
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Divadlá, kiná a amfiteátre v Prešovskom kraji 

Okres 
Divadlá Kiná Prírodné amfiteátre a letné 

kiná 
počet 

zariadení počet sedadiel počet 
zariadení počet sedadiel počet 

zariadení 
počet 
miest 

Bardejov - - 2 519 5 3 680 
Humenné - - 3 764 5 4 500 
Kežmarok - - 4 847 1 1 500 
Levoča 1 180 3 826 - - 
Medzilaborce - - 1 408 1 4 000 
Poprad - - 7 1 685 1 590 
Prešov 2 1 182 5 1 724 4 7 711 
Sabinov - - 3 397 1 500 
Snina - - 1 400 1 200 
Stará Ľubovňa - - 2 2 224 4 2 650 
Stropkov - - 1 194 1 150 
Svidník - - 1 317 2 3 400 
Vranov n./ T.  - 6 1 362 5 5 700 
Prešovský kraj 3 1 362 43 12 406 31 34 491 

               Zdroj : Štatistický úrad SR  

Múzeá, galérie a kultúrne zariadenia v Prešovskom kraji 

Okres Múzea Galérie 
Regionálne 
osvetové 
strediská 

Kultúrne domy  
a PKO Domy mládeže 

Bardejov 1 1 1 87 1 
Humenné 2 2 1 62 2 
Kežmarok 6 2 - 31 2 
Levoča 4 1 - 29 1 
Medzilaborce 2 - - 25 - 
Poprad 5 7 1 22 2 
Prešov 4 1 1 67 2 
Sabinov 1 - - 36 3 
Snina - 1 - 34 1 
Stará Ľubovňa 2 2 1 46 - 
Stropkov - - - 35 1 
Svidník 2 1 1 56 3 
Vranov n./ T. 1 - 1 52 1 
Prešovský kraj 31 18 7 581 19 
                                                                                                                                                                    Zdroj : Štatistický úrad SR 
Verejné knižnice v Prešovskom kraji 

Okres Počet verejných knižníc 
(vrátane pobočiek) Počet knižných jednotiek Počet užívateľov (v osobách) 

Bardejov 92 212 956 14 052 
Humenné 59 241 720 79 
Kežmarok 39 210 129 8 896 
Levoča 29 103 208 3 145 
Medzilaborce 23 73 640 923 
Poprad 38 309 084 16 155 
Prešov 97 517 608 19 252 
Sabinov 44 159 595 6 216 
Snina 31 111 234 3 566 
Stará Ľubovňa 41 201 047 7 873 
Stropkov 28 78 492 1 991 
Svidník 51 190 417 6 948 
Vranov n./ T. 54 172 024 9 056 
Prešovský kraj 626 2 581 154 108 208 
                                                                                                                                       Zdroj : Štatistický úrad SR 
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Trendy vývoja počtu jednotlivých typov kultúrnych zariadení v období  rokov 1997 – 2001 v Prešovskom kraji 
boli značne rozdielne. Kým na jednej strane stúpol počet divadiel i počet stálych scén v rámci týchto divadiel a 
počet galérií zostal na nezmenenej úrovni, na strane druhej výrazne klesol počet kín, mierne poklesol počet 
verejných knižníc i ich registrovaných používateľov. 
Negatívnou skutočnosťou sú výrazne nízke hodnoty percentuálnych podielov Prešovského kraja predovšetkým 
na celkovom počte divadiel a stálych scén v rámci Slovenskej republiky, pozitívnou skutočnosťou sú naopak 
veľmi vysoké resp. vysoké hodnoty percentuálnych podielov Prešovského kraja predovšetkým na celkovom 
počte verejných knižníc resp. registrovaných používateľov týchto knižníc v rámci Slovenskej republiky. 
Zásadné problémy, s ktorými sa stretávajú kultúrne zariadenia sú predovšetkým v oblasti finančného 
zabezpečenia činnosti, obnovy technického vybavenia, údržba a rekonštrukcie budov, nákup a ošetrovanie 
zbierok, kníh (múze, galérie a knižnice), výška mzdových prostriedkov (nedostatočné zdroje – nízke priemerné 
mzdy, pokles počtu pracovníkov, vysoký vekový priemer). Následkom toho sa znižuje kvalita a odborná úroveň 
ponúkaných služieb.  
Nedostatok nových aktuálnych kníh v knižniciach síce spôsobuje pomalý pokles počtu výpožičiek, ale narastá 
počet návštevníkov, ktorí využívajú nové informačné zdroje – každá knižnica poskytuje verejný prístup do siete 
internet.  
Regionálne osvetové strediská majú stabilné miesto v oblasti mimoškolských činností a aj napriek tomu, že 
v rozpočte nemajú kryté organizovanie okresných a krajských súťaží v rôznych oblastiach umeleckých aktivít, 
neprerušili ich organizovanie. Získanie iných zdrojov je však veľmi problematické a nedostatok financií znižuje 
kvalitu súťaží, zvyšuje finančné nároky na účastníkov, čo hlavne u detí a mládeže môže znamenať, že talenty zo 
sociálne slabších rodín nemajú šancu rozvíjať sa. Zvyšovanie návštevnosti, a tým aj efektivity divadiel je takisto 
podmienené dostatkom finančných prostriedkov na prípravu nových predstavení a ich propagáciu. 
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. 
 
1.2.6.5    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 (vrcholové) s doplnkovou funkciou rekreačnou. Školské zariadenia a iné zariadenia tohto typu (v 
rámci hotelov, podnikov a pod.) hodnotíme ako súčasť základného vybavenia, čo vo VÚC nie je 
zdokumentované. 
Osobitnou kapitolou sú uvažované športoviská pre usporiadanie podujatí vrcholových športov v oblasti 
Vysokých Tatier. 
 
Prehľad významných športových zariadení: 

Okres Mesto – obec Kryté zariadenia Otvorené zariadenia 

Bardejov 
Bardejov 
Bardejovské kúpele 

ŠH 
ZŠ, FŠ+AŠ, K, TK,  
TK, K – 2x, Vl, LZ 

Humenné Humenné ZŠ, ŠH, KP FŠ,TK, LZ 

Kežmarok 
Kežmarok 
Spišská Belá 
Spišská St. Ves 

ZŠ, ŠH 
FŠ, TK, K, LZ 
FŠ 
VA, FŠ, TK 

Levoča 
Levoča 
Spišské Podhradie 

 
FŠ, ZŠ, TK, LZ 
FŠ 

Medzilaborce Medzilaborce  FŠ, TK, LZ 

Poprad 

Poprad KP, ŽS FŠ, K, TK, JP 

Liptovská Teplička  LZ, TK 

Lučivná – Lopušná Dolina KO LZ, TK, VI, FŠ 

Svit KP, KO FŠ, TK, VI, LZ 

Tatranská Javorina  LZ 



                           Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 - Úplné znenie   

  

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                                     63 
  

 

Vernár  LZ 

Ždiar  LZ 

Vysoké 
Tatry 

Podbanské  LZ 
Smokovce KP,VH, ŠH VI, FŠ, TK, SD, LZ 
Štrbské Pleso ŠH,KO LZ, VI, TK 
Tatranská 
Lesná 

 LZ 

Tatranská 
Lomnica 

TK 
SD, LZ, AŠ, FŠ, VI, 
JP, GA 

Tatranské 
Matliare 

 LZ 

Tatranská 
Kotlina 

 VI, TK 

Prešov 
Prešov 
Veľký Šariš 
Široké 

ŠH, HH – 2x, ZŠ, SH, 
JP 
KO,  

FŠ, CŠ, JP, K, 
ŠL,TK,ŠS 
LZ, Vl 
JP, FŠ 
MŠ 

Sabinov 

Sabinov 
Drienica – Lysá 
Dubovica, Renčišov 
Ražňany 

KP 
KP 

FŠ, ZŠ, TK, KO, K 
LZ 
LZx5 
ŠL 

Svidník 
Svidník 
Giraltovce 

 
FŠ, ZŠ, TK 
FŠ 

Stropkov Stropkov ŠH,KP FŠ, ZŠ, TK, JP, K, LZ 

Snina Snina ŠH FŠ, TK, LZ 

Stará Ľubovňa 
Stará Ľubovňa 
Podolínec 

ŠH 
FŠ, TK, real. ZŠ 
FŠ, TK 

Vranov nad Topľou 
Vranov nad Topľou 
Hanušovce 

 
FŠ, TK, Vl 
FŠ, TK 

 
Poznámka: 
Areál vodných športov AV                      
Atletický štadión AŠ 
Cyklistický štadión CŠ 
Futbalový štadión FŠ 
Hádzanárska hala HH 
Jazdecký parkúr JP 
Kúpalisko K 
Kolkáreň KO 
Krytá plaváreň KP 
Lyžiarske zariadenie LZ 
Motoristický šport MŠ 

Stolnotenisová hala SH 
Športová hala ŠH 
Športové letisko ŠL 
Športová strelnica ŠS 
Tenisové kurty TK 
Volejbalové ihriska Vl 
Zimný štadión ZŠ 
Poznámka: dopĺňa sa o  
 Viacúčelová hala VH 
 Sánkárska dráha SD 
 Golfový areál                             GA 

 
Priemet skutočných potrieb pokrytia požiadavok, kladených na túto aktivitu predpokladá hlbšiu analýzu na 
úrovni územno plánovacia dokumentácia sídiel, kde budú zhodnotené rozhodujúce ukazovatele vo vzťahu k 
počtu obyvateľov sídla resp. jeho suburbárnych daností.  
Aktuálny priemet požiadavok, s tým súvisiacej technickej a sociálnej infraštruktúry, plošné – územné nároky, 
ochrana životného prostredia + zásahy do prírodného prostredia boli prezentované na úrovni územných plánov 
zón a urbanististických štúdií pre jednotlivé športoviská a pripravované zariadenia vrcholových športov v oblasti 
Tatier. Ich územný priemet je zapracovaný do grafickej časti dokumentácie, požiadavky na zvýšenú potrebu 
zariadení technickej infraštruktúry pre krátkodobé využitie počas podujatí bude riešený organizačnými 
opatreniami. 

1.2.7 Hospodárska základňa 
 

Stav hospodárstva v jednotlivých krajoch a ich podiel na produkcii Slovenska možno zhodnotiť pomocou 
ukazovateľov hrubého obratu, medzispotreby a pridanej hodnoty. Zložky tvoriace hrubý domáci produkt, 
v rozpise na jednotlivé kraje, vytvorený za roky 1998 a 2006 sú vyjadrené v bežných cenách. 
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Zložky tvoriace hrubý domáci produkt 

Názov kraja 
Hrubý obrat (mil. Sk) Medzispotreba (mil. Sk) Pridaná hodnota (mil. Sk) 

1998 % 2006 % 1998 % 2006 % 1998 % 2006 % 

Bratislavský 172 965 27,1 662 320 41,6 140 389 28,2 530 389 42,6 31 847 22,8 131 931 37,7 

Trnavský 53 900 8,5 232 381 14,6 36 968 7,4 190 676 15,3 16 931 12,1 41 705 11,9 

Trenčiansky 69 542 10,9 144 412 9,1 49 061 9,9 107 947 8,7 20 481 14,7 36 464 10,4 

Nitriansky 56 570 8,9 86 541 5,4 42 223 8,5 65 352 5,3 14 347 10,3 21 188 6,1 

Žilinský 65 627 10,3 123 454 7,7 52 516 10,6 94 551 7,6 13 111 9,4 28 902 8,3 

Banskobystrický 59 416 9,3 85 483 5,4 42 998 8,7 63 386 5,1 16 418 11,7 22 096 6,3 

Prešovský 44 374 7,0 71 902 4,5 33 493 6,7 57 831 4,6 10 881 7,8 14 071 4,0 

Košický 115 186 18,1 187 463 11,8 99 424 20,0 134 040 10,8 15 762 11,3 53 423 15,3 
 

Na základe absolútnych hodnôt hrubého obratu spolu, medzispotreby a pridanej hodnoty 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. Efektívnosť Prešovského kraja, v porovnaní s údajmi za Slovensko, je možné 
zhodnotiť pomocou nasledujúcej analýzy. V roku 2006 bol statický stav priemyslu Prešovského kraja vyjadrený 
vzájomným pomerom medzi hrubým obratom, medzispotrebou a pridanou hodnotou. Z 1 Sk vytvoreného hrubého 
obratu v Prešovskom kraji pripadlo 0,804 Sk na medzispotrebu a 0,196 Sk na pridanú hodnotu. Prešovský kraj 
vykázal horšie hodnoty ako priemerné hodnoty týchto ukazovateľov za SR, ktoré sa dosiahli v roku 2006, kde na 
1 Sk vytvoreného hrubého obratu pripadlo 0,780 Sk na medzispotrebu a 0,220 Sk na pridanú hodnotu. 
Z porovnania údajov o pridanej hodnote vyplýva, že v sledovanom období sa znížila efektívnosť priemyslu kraja 
(pokles pridanej hodnoty z roku 1998 zo 0,246 na 0,196 v roku 2006), pričom Prešovský kraj zaostáva aj za 
priemernými hodnotami efektívnosti prepočítaným na jeden kraj SR. 
Pre  PSK bol spracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja, 
schválený 2.12.2003. Strategicky je strednodobým rozvojovým dokumentom a je v súlade s platnými zákonmi 
SR. Pri spracovaní sú rešpektované zásady regionálnej politiky vlády SR a princípy regionálnej politiky 
Európskej únie. Na základe PHSR PSK sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na úrovni samosprávneho 
kraja s dôrazom na sociálno-ekonomickú sféru. Je to program cielených opatrení  navrhnutý na oživenie 
ekonomického a sociálneho rozvoja kraja a na základe výsledkov ročného hodnotenia bude prebiehať jeho 
priebežná aktualizácia a dopĺňanie. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja,  2010-2015 je schválený zastupiteľstvom PSK uznesením č. 378/2008 zo dňa 1.júla 2008. 
Vzhľadom k súčasným možnostiam a stavu podnikania na územiach s hospodárskou depresiou je potrebné 
podporovať zriaďovanie malých, stredných podnikov  a výrobných združení využívajúcich miestne surovinové 
zdroje, ktoré poskytujú  už známe a preskúmané nerastné ložiská a zdroje ako druhotné suroviny z lesnej a 
poľnohospodárskej výroby.  
V oblasti podzemných vôd (minerálne pramene, soľanka, zdroje kvalitnej pitnej vody apod.) zriaďovať plniarne 
minerálnych stolových vôd, zriaďovať rehabilitačné a relaxačné zariadenia. 
V oblasti využívania miestnych surovín tradičnej remeselnej výroby zriaďovať malé a stredné podniky na výrobu 
keramiky, dreveného doplnkového sortimentu (spracovanie drobného reziva a odpadu pre nábytkársky 
priemysel), spracovanie biologického odpadu ako energetickej suroviny a kompostovanie na kvalitné prírodné 
hnojivá. Vhodnými oblasťami pre rozvoj malých podnikov sú priestory rozptýlenej vidieckej štruktúry 
(medzilaborecko-stropkovsko-uličská dolina apod.). 
V oblasti spracovania komunálnych a priemyselných odpadov zriaďovať spracovateľské zariadenia na výrobu a 
spracovanie výrobkov z plastov, papiera, úpravu a triedenie kovového šrotu apod.  
V oblasti potravinárstva – poľnohospodárska výroba vytvárať združenia pre spracovanie poľnohospodárskej 
maloprodukcie (pekárne, malé mlyny, lisovne, muštárne, malé porážkarne a spracovávanie mäsových výrobkov, 
syrárne, výroba špeciálnych textílií a pod.). 
Pri umiestňovaní nových priemyselných zón, areálov a objektov rešpektovať záujmy a rozvojové koncepcie 
existujúcich prevádzok. 
Zároveň je potrebné vylúčiť umiestnenie prevádzok a zariadení s potencionálne negatívnym dopadom na 
senzitívne výroby s ohľadom na vnímanie spotrebiteľmi (napr. potravinárska výroba, poľnohospodárska 
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výroba/prvovýroba, lesné hospodárstvo), na ochranu obytných zón, rekreačných oblastí, na kultúrne, historické 
pamiatky a regionálne tradície, na nadzemné a podzemné vodné zdroje a predovšetkým v ich okolí 
neumiestňovať akékoľvek prevádzky/zariadenia na výrobu chemických látok a prípravkov (vrátane ich 
skladovania a distribúcie), na spracovanie a/alebo energetické zhodnocovanie odpadov, na výrobu ťažkého 
strojárenského priemyslu, hutníckeho a ťažobného. 
 
1.2.7.1    Priemysel a stavebníctvo 
 
1.2.7.1.1   Priemyselná výroba a stavebníctvo 
 
Hospodárstvo kraja charakterizuje vo vysokej miere priemysel a poľnohospodárstvo. Ekonomická výkonnosť 
jednotlivých okresov Prešovského kraja je pomerne nízka. V porovnaní k podielu jednotlivých okresov 
v Slovenskej republike v základných ukazovateľoch hrubý obrat, medzispotreba, pridaná hodnota výstižne 
ukazuje nasledovná tabuľka. 
 
Základné ukazovatele ekonomickej výkonnosti Prešovského kraja 

Názov okresu 
Hrubý obrat (2006) Medzispotreba (2006) Pridaná hodnota (2006) 

(mil. Sk) podiel na SR % (mil. Sk) podiel na SR % (mil. Sk) podiel na SR % 

SR spolu 1 539 956 100,00 1 244 172 100,00 349 780 100,00 

Prešovský kraj 71 902 4,50 57 831 4,60 14 071 4,00 
Prešov 13 136 0,85 9 733 0,78 3 403 0,97 
Bardejov 1 983 0,13 1 387 0,11 595 0,17 
Humenné 13 415 0,87 10 862 0,87 2 552 0,73 
Kežmarok 3 317 0,22 2 631 0,21 685 0,20 
Levoča 321 0,02 209 0,02 112 0,03 
Medzilaborce 548 0,04 346 0,03 202 0,06 
Poprad 27 391 1,78 24 599 1,98 2 791 0,80 
Sabinov 2 501 0,16 1 700 0,14 801 0,23 
Snina 1 586 0,10 910 0,07 675 0,19 
Stará Ľubovňa 1 916 0,12 1 512 0,12 403 0,12 
Stropkov 645 0,04 356 0,03 288 0,08 
Svidník 953 0,06 588 0,05 364 0,10 

Vranov n/T. 4 184 0,27 2 991 0,24 1 193 0,34 
 
Na tvorbe hrubého obratu sa v nich vo vysokej miere podieľa práve priemysel. Priemysel Prešovského kraja 
reprezentuje 302 subjektov s viac ako 25 pracovníkmi a počet pracovníkov v priemysle postupne, hoci 
v súčasnosti s nižšou intenzitou, klesá. Na jeho území má zastúpenie chemický a farmaceutický priemysel (v 
okresoch Humenné, Poprad a Sabinov), pomerne rovnomerne je v území rozmiestnený potravinársky priemysel. 
Strojársky a elektrotechnický priemysel je v určitej podobe zastúpený vo všetkých okresoch. Textilný a odevný 
priemysel je koncentrovaný do okresov Prešov, Poprad, Svidník, Stará Ľubovňa, Vranov nad Topľou a 
Kežmarok. Výroba obuvi je sústredená do okresu Bardejov. Drevospracujúci priemysel je umiestnený 
v okresoch Prešov a Vranov nad Topľou. Z pohľadu rozvoja väčšiny týchto okresov je dôležitá reštrukturalizácia 
a modernizácia najmä strojárskeho a elektrotechnického priemyslu, potravinárskeho, textilného a odevného 
priemyslu, ako i drevospracujúceho priemyslu, pretože tieto odvetvia priamo ovplyvňujú situáciu v uvedených 
okresoch.  
 
Podiel základných ukazovateľov podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností 

Odvetvie ekonomickej činnosti Podiel (%) jednotlivých odvetví k priemyslu kraja 

  Tržby (2006) Pracovníci (2006) 

Výroba potravín, nápojov a tabak. výrobkov 18,2 11,5 

Výroba výrobkov z gumy a plastov 12,2 5,8 

Výroba chemikálií, chem. výrobkov a vlákien 11,3 4,8 

Výroba textílií a odevov 8,5 22,5 

Spracovanie dreva a výrobkov z dreva 8,0 4,8 

Výroba kovov a kovových výrobkov 7,7 9,1 

Výroba strojov a zariadení 6,6 8,0 
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Výroba dopravných prostriedkov 6,3 7,0 

Výroba a rozvod elektriny, plynu a vody 4,4 3,9 

Výroba celulózy, papiera, vydavateľ., tlač 3,7 2,8 

Výroba elektrických a optických zariadení 3,6 10,6 

Výroba inde neklasifikovaná, výroba nábytku 1,9 2,5 

Výroba ostatných nekov. minerál. výrobkov 1,7 3,5 

Ťažba nerastných surovín 1,1 0,8 

Spracovanie kože a kožených výrobkov 0,9 3,0 

 
Základné smery rozvoja priemyslu potravín a pochutín 
V potravinárskom priemysle v kraji celkovo pracuje 4668 pracovníkov, pričom priemerná mesačná mzda sa 
pohybuje na úrovni 16 704 Sk. Potravinársky priemysel sa vo všeobecnosti vyznačuje relatívne rovnomerným 
rozložením v území.  
K najväčším potravinárskym podnikom v kraji podľa dosiahnutých tržieb vo výške 1,72 mld. Sk patrí Tatranská 
mliekareň, a.s., Kežmarok s celkovým počtom 216 zamestnancov. Orientuje sa na výrobu mliečnych produktov 
(mlieko, jogurty, maslo, tvaroh, syry, gastro výrobky). Podnik realizoval rekonštrukciu existujúcich výrobných 
priestorov a prístavbu nových. V rekonštruovaných priestoroch zostala zachovaná výroba syra s modrou plesňou 
a v prístavbe syra s bielou plesňou. Celková investícia predstavovala 175 mil. Sk a vytvorila 57 nových 
pracovných miest. Druhým podnikom je Podtatranská hydina, a.s., Kežmarok s výrobou chladenej a mrazenej 
hydiny celej a delenej, hydinových vnútorností, spracovaním jatočných kurčiat, sliepok a diviny a výrobou 
hydinových mäsových výrobkov. V susednom okrese Poprad sa nachádzajú Baliarne obchodu, a.s. a Pivovar 
Pilsberg, s.r.o. Baliarne obchodu, a.s., Poprad sa zameriavajú na výrobu kávy pod názvom Popradská káva, na 
výrobu čiernych, ovocných, zelených a bylinných čajov a iných pochutín. Podnik uviedol svoje tržby vo výške 641 
mil. Sk pri počte 240 zamestnancov. Pivovar Pilsberg, s.r.o. (100 prac.) vyrába pivo a slad, nealkoholické 
sudové nápoje a nealkoholické fľašové nápoje. Vývoz smeruje do Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Kanady 
a USA. Významným podnikom je aj Tatracon, s.r.o., Poprad s tržbami vo výške 244 mil. Sk pri 157 
zamestnancoch. V okrese Levoča v Baldovciach sa nachádza potravinársky podnik Minerálne vody, a.s., 
Baldovce, ktorý zachytáva a plní prírodnú slabomineralizovanú, vápenato-horečnatú kyselku. Medzi produkty 
patria minerálne vody Baldovská, Drobček, Salvator a Savior. 
V Humennom dlhšie obdobie úspešne pôsobí podnik Mecom, a.s., Humenné, ktorý sa zameriava na výrobu mäsa 
a mäkkých mäsových výrobkov, pečených mäsových výrobkov, surového soleného mäsa, šunky, slaniny 
a varených mäsových výrobkov. Zamestnáva 557 zamestnancov a ročné tržby sú na úrovni 2,37 mld. Sk. Do 
spoločnosti Mecom patria ešte Mecom Trade, s.r.o., Mecom Bohemia, s.r.o. a Mecom Hungaria KFT. 
V najbližšom období s veľkou pravdepodobnosťou vstúpi do podniku dánsky kapitál. Ďalšími podnikmi 
v Humennom sú Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Humenné (268 prac.) s výrobou chleba, čerstvých 
pekárenských a cukrárskych výrobkov a koláčov a Humenská mliekáreň, a.s., Humenné (203 prac.) so 
spracovaním mlieka a mliečnych výrobkov. V Stakčíne v okrese Snina je lokalizovaný podnik AGRIFOP, a.s., 
Stakčín. Spoločnosť tvoria závody poľnohospodárskej výroby v Stakčíne a v Dlhom n/C. s poľnohospodárskou 
prvovýrobou, spracovateľská výroba s produkciou rastlinného oleja Agriol, bionafty Mero a kŕmnych zmesí, 
priemyselná výroba – obalový materiál Flexikord, Anpela 5130 a Stakor, papierové trubice.  
Nosný výrobný program tvoria tieto výrobné pododvetvia: jatočné a mäsové výrobky, výroba ovocia a zeleniny, 
mliekarenské a vaječné výrobky, výroba mlynská, cestovinárska a pekárenská, cukrovarská výroba, výroba sladu 
a piva, výroba liehovín a octu, výroba soli a výroba nealkoholických a minerálnych vôd. 
Rozvoj v potravinárskom priemysle smeruje k zníženiu energetickej a materiálovej náročnosti, k zníženiu strát 
vo výrobe z titulu zastaralej technológie výroby a k vývoju nových výrobkov, ktoré by mali byť konkurenčné 
výrobkom z dovozu. Problematickým je využitie kapacít mliekarni, ktoré v súvislosti s veľkým poklesom 
spotreby mlieka na 1 obyvateľa sa dostávajú do ekonomických ťažkostí. 
V potravinárskom priemysle, v akciových spoločnostiach s účasťou aj prvovýrobcov, vzniknutých po 
privatizácii, sa bude vykonávať predovšetkým technologická modernizácia a inovácia výrobných zariadení a 
programov za účelom zavedenia nových výrobkov s vysokými úžitkovými vlastnosťami, štandardom akosti, 
estetickými obalmi, schopnými prenikať na zahraničné trhy. 
Za účelom ochrany jestvujúcich a navrhovaných potravinárskych areálov, je potrebné rešpektovať platné právne 
predpisy a požiadavky vyplývajúce z medzinárodne záväzných dohovorov, smerníc a záväzkov Slovenskej 
republiky, najmä pri umiestňovaní navrhovaných priemyselných objektov a činnosti, v ktorých sa nakladá s 
nebezpečnými látkami a odpadmi. 

 
Základné smery rozvoja strojárskeho priemyslu kraja. 
Najväčším strojárskym podnikom a zároveň najväčším podnikom v Prešovskom kraji podľa tržieb je 
Tatravagónka, a.s., Poprad so zameraním na vývoj, výrobu a odbyt koľajových vozidiel pre nákladnú a osobnú 
dopravu a ich dielov, vozidiel jednoúčelového prevedenia, podzostáv koľajových vozidiel a kovových 
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prepravných prostriedkov. V roku 2007 spoločnosť deklarovala tržby vo výške 4,01 mld. Sk a zamestnávala 1510 
pracovníkov. Podnik exportuje takmer všetku svoju výrobu. S nárastom čoraz väčšej spotreby domácich 
elektrospotrebičov a najmä bielej techniky, rastie produkcia podniku Whirpool, ktorý má na Slovensku európske 
centrum na výrobu pračiek. Celkové tržby za predaj sú na úrovni 11,1 mld. Sk. V Poprade je jeden z jeho 
podnikov Whirpool Slovakia, s.r.o., Poprad nachádzajúci sa v priemyselnom parku Matejovce, kde pre podnik 
vyrábajú viacerí subdodávatelia z Talianska a ČR. Podnik sa zameriava na výrobu práčok, chladničiek, 
mrazničiek, sušičiek, sporákov, mikrovlnných rúr, kávovarov, klimatizácií a profesionálnych spotrebičov. Tretím 
závodom v Poprade je Tatramat-ohrievače vody, s.r.o., Poprad. Podnik vyrába elektrické ohrievače vody, 
kombinované, plynové a solárne ohrievače. Zamestnáva 434 zamestnancov, ktorí vyrobili tovar v hodnote 706 
mil. Sk. Svoju produkciu orientuje na vývoz do ČR, Nemecka, Holandska, Maďarska, Poľska Ukrajiny a Ruska. 
Schőle Slovakia, s.r.o., Poprad sa zaoberá spracovaním kovov a kovových výrobkov, vyrába tlakové odliatky 
a hliníkové odliatky pre automobilový priemysel a pre pneumatické riadiace systémy.    
Ďalším centrom strojárstva v Prešovskom kraji je Prešov. Významným podnikom je Spinea, s.r.o., Prešov 
s výrobou prototypových kusov vysokopresných ložiskových reduktorov s ročnými tržbami 419 mil. Sk. Podnik 
ZVL Auto, s.r.o., Prešov vyrába 137 typorozmerov valivých ložísk. Tretí podnik VAP, s.r.o., Prešov so 140 
zamestnancami a tržbami 430 mil. Sk (2004) vyrába hydraulické bubnové brzdy, hydraulické komponenty, 
teleskopické tlmiče a kovové komponenty pre vzduchové pruženie. Jeho pracovnými partnermi sú Volkswagen 
(Nemecko), Seat (Španielsko), Škoda Auto (ČR) a Phoenix Airspring Technology Ltd. (Maďarsko).  
V okrese Svidník pôsobí podnik Potravinárske strojárne Svidník, a.s. Svidník (220 prac.), ktorého produkcia sa 
orientuje na výrobu strojov a strojných zariadení pre potravinársky priemysel. 
Väčším podnikom je bardejovský SB Inmart, a.s., Bardejov s tržbami vo výške 530 mil. Sk. Orientuje sa na 
výrobu hydraulických valcov malej, strednej a ťažkej kategórie a výrobu manipulačnej techniky. Jeho export 
smeruje najmä do zahraničia.  
V okrese Snina sa nachádza jeden z bývalých strojárskych gigantov Vihorlat Snina, ktorý v čase rozkvetu 
zamestnával viac ako 6 tis. zamestnancov. Po privatizácii na akciovú spoločnosť Vihorlat, a.s., Snina v roku 
1992 mal 2450 zamestnancov. No útlm zbrojárskej výroby a strata trhov znamenala pre podnik problémy 
a prepúšťanie pracovníkov. V roku 2006 prepustil ďalších 373 pracovníkov. Zameriava sa na výrobu, predaj, 
montáž a servis mechanických parkovacích systémov, plastových dverí a okien, hliníkových záhradných sedacích 
súprav a kotlov pre ústredné kúrenie. Výroba sa často krát menila ako sa menili majitelia: VSŽ, a.s., Košice, 
Hubertus Gerlachov spoločne s holandským investorom Cebuva, Aurys, s.r.o., Siberia, s.r.o., Prešov. Ďalší 
sninský podnik Sukmont, a.s., Snina zaoberajúci sa predajom, montážou plynových zariadení, oceľových 
konštrukcií, komínových systémov, rekonštrukciou a opravou kotlov je na pokraji bankrotu spôsobeného 
poklesom zákazok, čoho následkom bolo prepúšťanie. Zo 134 zamestnaných bolo v roku 2005 prepustených 78 
a ďalšie prepúšťanie sa chystá. Menší strojársky podnik je aj v Medzilaborciach Strojlab, s.r.o., Medzilaborce, 
ktorý zamestnáva 250 zamestnancov a vyrába kontajnery, transportéry, kotly a ostatnú strojnú výrobu.  
V Sabinove sa nachádza ZŤS, a.s., Sabinov, v ktorom pracuje 250 pracovníkov a vykázal tržby 284 mil. Sk. Patrí 
medzi popredných výrobcov prevodových zariadení na Slovensku s výrobou kužeľových, čelných, kužeľočelných, 
závitovkových a planetových prevodových zariadení. Viac ako 80% produkcie ide na export do USA, Nemecka, 
ČR, Veľkej Británii, Číny, Holandska, Poľska a inde. Skrutkáreň-Exim, a.s., Stará Ľubovňa (300 prac.) 
produkuje spojovacie materiály vyrábané z ocele a iných farebných kovov tvárnením za studena bez povrchovej 
úpravy. Produkcia sa orientuje okrem slovenského trhu aj na ČR, Poľsko, Španielsko, Maďarsko a Nemecko. 
V Stropkove pôsobia dva strojárske podniky a to Kovo Sipox, a.s., Stropkov s výrobou materiálových 
a skladových kontajnerov a navijákov a Komet, s.r.o., Stropkov s produkciou náhradných dielov strojov 
a zariadení pre hutnícky, chemický, strojársky a stavebný priemysel, výrobou z konštrukčných a žiaruvzdorných 
ocelí a výrobou náhradných dielov pre poľnohospodárske a cestné stroje.  
V Humennom pôsobia Strojárne Chemes, a.s., Humenné (180 prac.) zamerané na zákazkovú výrobu a výrobu 
valcov a dopravníkov. Podobne aj vo Svidníku sú lokalizované Potravinárske závody, a.s., Svidník s výrobou 
strojov a zariadení pre mäsospracujúci, konzervárensky a vinársky priemysel. Zamestnáva 240 pracovníkov 
a svoju produkciu vyváža z 95% do USA, Ruska, Rumunska, Francúzska, Dánska a Nemecka. 
Strategická úvaha rozvoja strojárstva vychádza z predpokladu, že v dôsledku rastu produktivity práce a 
znižovania materiálovej náročnosti sa zvýši miera pridanej hodnoty v hrubej produkcii, a to najvyšším tempom. 
To sleduje cieľ, aby ďalší rozvoj priemyslu SR, ktorý je v súčasnosti veľmi závislý na dovoze primárnych 
zdrojov sa zabezpečoval zlepšovaním kvalitatívnych stránok, teda pridanou hodnotou a nie rastom hmotných 
prvkov výroby. 
Predpokladá sa teda, že v strojárstve sa zvýši miera pridanej hodnoty v hrubej produkcii na 59,8% v roku 2015. 
Tým by sa slovenské strojárstvo dosť výrazne priblížilo k reláciám v malých hospodársky vyspelých európskych 
krajinách. 
Vychádzajúc z vyššie uvedených premís by sa malo strojárstvo SR do roku 2015 vyvíjať v rámci nasledovných 
základných parametrov. 
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Základné makroekonomické parametre rozvoja strojárstva SR 

Parameter  1995 2000 2015 

HDP c.r.1995 mld. Sk mld. Sk 20,5 31,7 59,8 

Priemerné ročné tempo rastu  % - 9,1 13,5 

Podiel HDP priemyslu  % 13,8 14,7 18,1 

Podiel HDP spracovateľského priemyslu  % 16,1 17,0 20,8 

Miera pridanej hodnoty v hrubej produkcii  % 30,6 32,0 37,0 

Hrubá produkcia c.r. 1995,  mld. Sk 67,0 99,1 161,6 

Priemerné ročné tempo rastu  % - 8,1 10,3 

Počet pracovníkov  tis. osôb 108,5 128,4 125,0 

 
V perspektívnych zámeroch majú dobré vyhliadky v rozvoji tiež zariadenia pre biochemické technológie na 
ochranu životného prostredia, na výrobu špeciálnych umelých hmôt a pre tzv. kvalifikovanú chémiu. Uvedené 
perspektívne zámery v strojárenstve na východnom Slovensku nemajú príslušného adresáta a reálnosť ich 
výroby. Sú založené na tom, že tieto výrobky nie sú rozbehnuté nielen v SR, ale ani v ČR. 
 
Základné smery rozvoja chemického priemyslu 
Chemická výroba v Prešovskom kraji je lokalizovaná do okresov Humenné, Poprad a Sabinov. 
Celkovo v tomto priemysle v kraji pracuje 4006 zamestnancov, ktorých priemerná mesačná mzda je 20904 Sk, čo 
je najviac zo všetkých priemyselných odvetví.  
Z hľadiska tržieb i pridanej hodnoty patria priemyselné podniky tohto odvetvia, sústredné najmä v okresoch 
Poprad a Humenné, medzi najsilnejšie subjekty Prešovského kraja – 3. miesto Chemosvit, a.s., Svit, 4. Nexis 
Fibers, a.s., Humenné, 6. Nylstar Slovakia, a.s., Humenné a 9. Terichem, a.s., Svit.  
Chemosvit, a.s., Svit patrí medzi najväčších stredoeurópskych výrobcov obalových fólií na potravinárske 
výrobky. Podnik ďalej vyrába fólie pre elektrotechnický priemysel, baliace automaty, polypropylenové vlákna 
a produkty z plastov. V rámci subjektu boli niektoré výroby presunuté do spoločných podnikov so zahraničnými 
partnermi z Talianska, Fínska a Izraela. V roku 2007 boli vykázané tržby v hodnote 2,73 mld. Sk a pridaná 
hodnota 370 mil. Sk pri celkovom počte 935 zamestnancov. Pri všetkých ukazovateľov došlo oproti roku 2006 
(vtedy bol Chemosvit najsilnejším podnikom kraja) k výrazným poklesom, čo je možné dať s jeho rozdelením na 
Chemosvit Folie, a.s., Svit a Chemosvit Energochem, a.s., Svit. Ďalším chemickým podnikom vo Svite je 
Terichem, a.s., Svit, ktorý je spoločným podnikom Chemosvitu, a.s., Svit a fínskeho partnera AB Rani Plast Oy 
Teerijärvi. Zameriava sa na výrobky pre elektrotechnický priemysel a polypropylénové fólie pre kondenzátory 
(Terifilm EC, E, RERC). Tento podnik s počtom 182 pracovníkov ukončil hospodársky rok (2006) s tržbami vo 
výške 1,49 mld. Sk.  
Spoločnosť Nexis Fibers, a.s., Humenné patrí do skupiny svetového výrobcu syntetických vlákien Nexis Fibers 
Switzerland, ktorý bol založený v roku 1906 a má svoje pobočky okrem Slovenska aj v Nemecku, Lotyšsku 
a Poľsku. Podnik v Humennom sa orientuje na výrobu syntetických vlákien a zamestnáva 437 zamestnancov. 
Ročný obrat tohto podnikateľského subjektu bol 2,72 mld. Sk. Ďalším veľkých chemickým podnikom 
v Humennom je Nylstar Slovakia, a.s., Humenné so zameraním na výrobu vlákien na punčochy, osnovné pletenie 
a okrúhle pletenie a výrobu syntetických vlákien a textilných materiálov. Zamestnáva cca 600 zamestnancov 
a ročné tržby z priemyselnej činnosti boli v roku 2006 na úrovni 3,17 mld. Sk. V roku 2007 sa dostal do 
reštrukturalizácie a ho podobne ako podnik Chemes kúpila Slávia Capitál, ktorá ho premenovala na SC Nylon, 
a.s., Humenné. Z tohto dôvodu neboli za rok 2007 dostupné údaje o podniku.   
Veľkú chemickú „štvorku“ dopĺňajú menšie podniky ako MKW Prešov, s.r.o., Ľubotice s výrobou a predajom 
WC sedadiel a kúpeľných doplnkov. Tento podnik s rakúskym kapitálom mal v roku 2007 tržby 317 mil. Sk 
a zamestnával 86 pracovníkov. V Snine pôsobí spoločnosť Obalex, s.r.o., Snina s produkciou obalov, 
polyetylénových fólií, samonosných vreciek, trhacích tašiek a pod.  
Farmaceutickú výrobu zastupujú podniky Imuna, š.p., Šarišské Michaľany s dlhoročnou tradíciou (1953) v tomto 
priemyselnom odvetví s výrobou očkovacích látok, prípravkov z krvnej plazmy, diagnostických prípravkov, 
tabliet a veterinárnych prípravkov, Medicproduct, k.s., Lipany s orientáciou na výrobu suchých a tekutých 
injekcií a špeciálnych infúznych roztokov a MEDea pharmaceuticals, s.r.o., Prešov s distribúciou a predajom 
liekov, farmaceutických výrobkov a zdravotníckeho spotrebného materiálu.  
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Chemický priemysel bude aj naďalej spolu s biotechnológiou a génovým inžinierstvom hnacím motorom 
priemyselnej expanzie a základňou pre ďalší rozvoj kraja. „Zo strategického hľadiska je potrebná realizácia 
zariadenia pre skladovanie pohonných hmôt pre potreby ŠHR "Nádržový blok Kapušany II" ako kontinuálne 
rozšírenie jestvujúceho areálu Slovnaft - Benzinol a.s., Obchodný závod Kapušany v okrese Prešov v kat. území 
Kapušany v zmysle záverov uznesenia Rady obrany štátu.“ 
 Rozhodujúcim kritériom bude otázka komoditného zamerania podnikateľskej aktivity a stratégie. Z tohto 
hľadiska bude treba stratégiu celého reštrukturalizačného procesu v tomto odvetví, najmä však vo výrobe 
chemických produktov, materiálov, orientovať na podporu rozvoja výroby s vysokou pridanou hodnotou, 
nenáročných alebo menej náročných na energie, vodu a suroviny. 

 
Rozvoj textilného, odevného a ľahkého priemyslu 
Textilná a odevná výroba predstavuje v Prešovskom kraji priemyselné odvetvie s najväčším počtom 
zamestnancov – 9149, ale s priemernou mesačnou mzdou iba na úrovni 10 945 Sk. Toto priemyselné odvetvie sa 
koncentruje najmä do okresov Humenné, Prešov a Poprad.  
V Humennom v priemyselnom parku Chemes sa nachádzajú tri najsilnejšie podniky tohto priemyslu (VSK, Tytex 
a Twista). VSK, s.r.o., Humenné je podnik so zahraničným kapitálom z Talianska so zameraním na výrobu 
a predaj pančuchového materiálu. Podľa koncoročných výkazov jeho tržby predstavovali v roku 2006 746 mil. 
Sk. Ďalším podnikom je Tytex Slovakia, s.r.o., Humenné s dánskym kapitálom. Pri celkovom počte 315 
zamestnancov vyprodukoval tržby za 550 mil. Sk. Svoju produkciu sa zameriava na výrobu špeciálnych textilných 
výrobkov pre zdravotnícke účely. Trojicu dopĺňa Twista s.r.o., Humenné s ročnými tržbami na úrovni 435 mil. Sk 
s počtom 120 pracovníkov. V podniku je zahraničný/taliansky kapitál – MarioBoselli Yarns z Milána, Siemest 
S.P.A. z Ríma a Nylstar. Výroba sa orientuje na tvarovanie vlákna a spriadanie bavlnárskych vlákien. Podnik 
deklaroval rozšírenie výroby o ďalších 250 pracovných miest a investícií do strojového vybavenia v hodnote 300 
mil. Sk. Menším odevným podnikom v meste je Zekon, a.s., Michalovce – závod Humenné (610 prac.) orientujúci 
sa výrobu na pracovnú, vychádzkovú a jeansovú konfekciu. Na rozdiel od predchádzajúcich podnikov sa nemôže 
oprieť o zahraničného investora ani vlastnú značku.  
V okrese Poprad v meste Svit je lokalizovaný ďalší významný textilný producent – Tatrasvit Svit-Socks, a.s., Svit, 
ktorý zamestnáva 941 pracovníkov. Výroba v podniku sa zameriava na produkciu ponožiek, podkolienok 
a pančuchových nohavíc. Jeho tržby predstavovali 391 mil. Sk, pričom vyrobil 19 mil. párov ponožiek a 600 tis. 
pančuchových nohavíc pre deti. Viac ako 80% jeho produkcie smeruje do krajín EÚ a najmä do Nemecka 
(spolupráca s odberateľmi ako Falke, Kumert, Rogo apod.). V susednom okrese Kežmarok sídli podnik Tatraľan, 
s.r.o., Kežmarok, ktorý vyrába bytové  a technické textílie, geotextílie a tkaniny na odevné účely. Je dcérskou 
spoločnosťou podniku Svitap s.r.o., Svitavy z ČR. Ročné tržby sú na úrovni 150 mil. Sk.  
V okrese Prešov pôsobí viacero najmä odevných firiem. K najvýznamnejším patrí OZKN, s.r.o., Prešov, ktorý 
zamestnáva 676 ľudí. Tí sa venujú zákazkovému šitiu. Ide najmä o vysokokvalitné pánske obleky, saká, nohavice, 
vesty a plášte. Podnik spolupracuje s partnermi zo Španielska, Francúzska, Nemecka a Rakúska. Gemor 
Fashion, s.r.o., Prešov (185 prac.) s holandským kapitálom (Manderley Fashion) sa orientuje na výrobu 
vlnených a bavlnených pánskych plášťov, značkového oblečenia La Coste, uniforiem pre holandských 
a švajčiarskych policajtov a nemeckých poštárov. Vývoz smeruje hlavne do Holandska, Švajčiarska, Nemecka 
a Rakúska. Ďalším prešovským podnikom je Ozex, s.r.o., Prešov (185 prac., tržby – 232 mil. Sk) s výrobou 
dámskych a pánskych odevov, ktorých viac ako 90% smeruje do západnej Európy. Vzorodev, v.d., Prešov (asi 
500 prac.) sa zameriava na výrobu a predaj pánskych a dámskych vychádzkových odevov a výrobu ľahkej 
a ťažkej konfekcie. Na periférii Prešova sa nachádza Stomex, s.r.o., Ľubotice (tržby – 138 mil. Sk) vyrábajúci 
pracovné odevy a osobné ochranné pracovné pomôcky.  
V susednom okrese Sabinov pôsobí Odeva, s.r.o., Lipany (650 prac.) s orientáciou na široký sortiment vrchného 
oblečenia (obleky, smokingy, saká, nohavice, vesty, sukne, kostýmy, bundy, plášte apod.). Príležitostne šije aj 
uniformy pre armádu, políciu, colníkov a iné zložky. Ponúka tiež malosériovú výrobu a výrobu na mieru. 
Tradíciu odevnej výroby vo Svidníku zastupuje najmä Svik, s.r.o., Svidník výrobou panskej konfekcie. V okrese 
Vranov nad Topľou pôsobí odevný podnik M.I.S. Slovakia, s.r.o., Vranov nad Topľou s ročnými tržbami na 
úrovni 129 mil. Sk. 
Výroba obuvi prešla za posledné desaťročie výraznou transformáciou, avšak jej silné postavenie najmä 
v okresoch Bardejov a Snina v podobe bývalého celoštátne významného podniku JAS je s najväčšou 
pravdepodobnosťou už iba minulosťou. Podniky, ktoré vznikli v areáli bývalého podniku JAS majú problémy 
s odbytom, čoho následkom je znižovanie počtu zamestnancov. V Bardejove pôsobí podnik Obuv-Špeciál, s.r.o., 
Bardejov so zameraním na výrobu rámovej, flexibilnej a prešívanej obuvi, výroby vychádzkovej, pracovnej, 
športovej, tanečnej a vojenskej obuvi s tržbami na úrovni 251 mil. Sk. Druhým bardejovským subjektom je 
pravdepodobne najvýznamnejší nástupca JASu – JAS Export, a.s., Bardejov s výrobou topánok s použitím 
technológií priameho nástreku podošiev a lepených technológii. V Snine má prevádzku JAS Export, s.r.o., Snina, 
ktorý zamestnáva 660 pracovníkov a orientuje sa na výrobu dámskej, pánskej a detskej obuvi. Aktívne 
spolupracuje so zahraničnými firmami Uvex-Arbeitschutz a GmbH Furth. 
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Rozvoj elektrotechnického priemyslu 
Odvetvie elektrotechnického priemyslu zaujíma nielen v hospodársky vyspelých, ale dnes už aj v dynamicky sa 
rozvíjajúcich menej rozvinutých krajinách jedno z významných strategických miest v štruktúre priemyslu. 
Po textilnom a odevnom priemysle a potravinárskom priemysle je to tretie najviac zastúpené priemyselné 
odvetvie v kraji – 4301 pracovníkov. Podobne ako pri textilnom a odevnom priemysle je aj tu pomerne nízka 
priemerná mesačná mzda s hodnotou iba 13 122 Sk napriek tomu, že nielen v hospodársky vyspelých, ale 
i dynamicky sa rozvíjajúcich krajinách predstavuje strategické odvetvie v priemyselnej štruktúre. Ekonomicky 
najsilnejším elektrotechnickým podnikom kraja je Tesla Stropkov, a.s., Stropkov (1200 prac.) s ročnými tržbami 
779 mil. Sk. Napriek tomu, že podnik prekonal ťažké obdobie po strate trhov v bývalom ZSSR a ťažkej 
konkurencii na trhu s telekomunikačnou technikou, sa mu podarilo pomerne úspešne etablovať na zahraničných 
trhoch. Výroba sa zameriava na elektrické a elektronické výrobky (telefónne prístroje, zvončeky, 
elektroinštalačný materiál, termostaty), plastové výrobky (komponenty pre automobilový priemysel a domáce 
spotrebiče) a kovové výrobky. V Starej Ľubovni pôsobí podnik MKEM, s.r.o., Stará Ľubovňa, ktorý zamestnáva 
100 zamestnancov. Vyrába elektrosady pre ťažné zariadenia, káble so zástrčkou i zásuvkou, špirálové káble, 
testovacie prístroje, zásuvky a zástrčky pri ročných tržbách v hodnote 393 mil. Sk.  
Nosnými podnikmi v Prešove sú Křížik GBI a Regada. Křížik GBI, a.s., Prešov (v minulosti zamestnával až 1600 
prac.) sa orientuje na výrobu súčiastok pre montáž jednofázových a trojfázových elektromerov a výrobu 
kalibračných prístrojov pri tržbách okolo 260 mil. Sk. Druhým podnikom je Regada, s.r.o., Prešov (200 prac.), 
ktorý vyrába elektr. servopohony s priemyselnými armatúrami, elektromagnetických ventilov, pneumatických 
prvkov a regulátorov tlaku plynu. Podnik vykázal tržby 253 mil. Sk.  
Veľkým zamestnávateľov je aj Jas Elmont, s.r.o., Snina s 550 pracovníkmi. Tržby z predaja hlavných 
priemyselných produktov podniku (elektrotechnické zariadenia pre motory a vozidlá, káblové zväzky) boli 
deklarované na úrovni 258 mil. Sk.     
Makroekonomický rámec ďalšieho rozvoja elektrotechnického priemyslu SR vychádza z toho, že 
elektrotechnický priemysel má svoje objektívne miesto a opodstatnenie v budúcej skladbe priemyslu najmä 
preto, že môže významne prispieť (spolu so strojárstvom) k štruktúrnemu manévru prechodu z ťažkej štruktúry 
priemyslu na štruktúru sofistikovanejšiu s intenzívnejším prínosom pre rast HDP a k plnšiemu uplatneniu 
vzdelanosti a vyššej kvalifikácie obyvateľov. 

 
Rozvoj drevospracujúceho priemyslu 
V drevospracujúcom a papiernickom priemysle je zamestnaných spolu 3127 zamestnancov s priemernou 
mesačnou mzdou 15 249 Sk. Najsilnejším subjektom v tomto priemyselnom segmente je podnik Kronospan SK, 
s.r.o., Prešov, ktorý vznikol v roku 1997 ako prešovská dcérska spoločnosť rakúskeho Kronospanu. Jeho 
produkcia sa orientuje najmä na výrobu laminátových podláh, surových a laminátových drevotrieskových dosák 
a obkladových panelov. V súčasnosti zamestnáva 958 pracovníkov, pričom jeho tržby dosiahli 3,51 mld. Sk.  
Druhým najväčším drevospracujúcim podnikom kraja je Bukocel, a.s., Hencovce v okrese Vranov nad Topľou, 
kde má drevospracujúci priemysel dlhoročnú tradíciu. Tento podnik sa odčlenil od známeho drevárskeho 
podniku Bukóza. Ide o komerčno-sulfátovú celulózku na spracovanie drevnej hmoty s ročnými tržbami 1,51 mld. 
Sk a 586 pracovníkmi. Ďalšími podnikmi sú Bukóza Preglejka, a.s. – tvarované preglejky na rôzne účely, Bukóza 
Píla, a.s. – spracovanie bukovej guľatiny na rezivo, podvaly a prírezy, Bukóza Progres, s.r.o. – lepené 
veľkoplošné dosky, Bukóza Invest, s.r.o. a Bukóza Export-Import, a.s.  
Trojicu veľkých drevospracujúcich podnikov uzatvára Sanas, a.s., Sabinov, ktorý zamestnáva cca 300 
pracovníkov a jeho tržby boli 1,26 mld. Sk. Orientuje sa na sériovú výrobu z laminátovej DTD, výrobu 
masívneho a fóliového nábytku a nábytku z voštinových dosiek. V poslednom období investoval do modernizácie 
strojnotechnologických zariadení. V Tatranskej Lomnici je lokalizovaný podnik Štátne lesy TANAPu Tatranská 
Lomnica, št. príp. org., ktorý zamestnáva celkovo 338 pracovníkov a vyprodukoval tržby v hodnote 186 mil. Sk. 
V okrese Poprad je lokalizovaný ešte drevársky podnik Samas Slovakia, s.r.o., Poprad, ktorý vykázal v roku 2007 
tržby vo výške 133 mil. Sk. 
Veľkým spracovateľom drevnej hmoty v Snine je Beky, a.s., Snina (394 prac.) so zahraničným kapitálom, ktorá 
okrem spracovania piliarskej bukovej guľatiny produkuje nábytkové polotovary a ohýbané a vyrezávané 
polotovary. Svoju produkciu v tržbách 294 mil. Sk exportuje okrem domáceho trhu aj do Českej republiky, 
Talianska, Dánska, Švédska, Poľska a inde.  
K menším drevospracujúcim podnikom patria Fagus, s.r.o., Ubľa s výrobou drevených násad pracovných 
náradí, R.J.R., s.r.o., Snina (30 prac.) s výrobou systémov väzníkových konštrukcií, klasických krovov a tesársky 
viazaných konštrukcií, striech na kľúč a nízkoenergetických ekologických domov a Drevop, s.r.o., Dlhé n/C. so 
spracovaním ihličnatej a listnatej guľatiny, produkcie stavebného a stolárskeho reziva, nábytkových hranolov, 
parketových vlysov a prírezov. Viacero ďalších menších drevárskych podnikov sa dostalo v posledných rokoch 
do existenčných problémov končiacich vo väčšine prípadov vyhlásením konkurzu.   
Jediným významným polygrafickým podnikom v kraji je Polygraf Print, s.r.o., Prešov zameraný na výrobu kníh 
(z veľkej časti aj zahraničných) a ofsetovú tlač s ročnými tržbami 363 mil. Sk.     
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Okrem spracovania dreva vo väčších firmách je potrebné udržať výrobu v malých a stredných podnikoch. 
Predpokladá sa rozvoj stavebného stolárstva, čalúnenia a výroba objektov z dreva pre bývanie a rozvoj turistiky. 

 
Rozvoj energetického priemyslu 
V energetickom priemysle pracuje 1582 pracovníkov s priemernou mzdou 19 720 Sk. Najsilnejším subjektom 
v tomto priemyselnom odvetví je Chemes, a.s., Humenné s tržbami 1,15 mld. Sk a 450 pracovníkmi. Jeho hlavnou 
činnosťou je výroba a rozvod elektrickej energie a výroba a rozvod technických plynov. Tieto dodáva do 
priemyselného parku Chemes pre 9 zahraničných investorov (3500 prac.) a priemyselného parku Guttmanovo 
s 2 zahraničnými investormi (225 prac.). Nedávno ho odkúpila spoločnosť Slávia Capital. Druhým podnikom 
v Humennom je Humenská energetická spoločnosť, s.r.o., Humenné s tržbami 220 mil. Sk. Zameriava sa na 
nákup, distribúciu a predaj tepla a nákup pitnej vody, obchod so strojmi, kotlami, vykurovacími telesami, 
meracou a regulačnou technikou.  
V Prešove pôsobí spoločnosť Spravbytkomfort, a.s., Prešov s výrobou, rozvodom a predajom tepla, teplej 
úžitkovej vody a správou bytových domov. Podnik vykázal tržby 498 mil. Sk pri počte 208 zamestnancov. Dalkia 
Poprad, a.s., Poprad sa venuje správe a prevádzke tepelno-technických zariadení v bytovo-komunálnej sfére 
a výrobe a distribúcii tepla s tržbami 297 mil. Sk. V Bardejove je to podnik Bardterm, s.r.o., Bardejov so 100% 
účasťou mesta. Prevádzkuje kotolne a výmenníkové stanice s tržbami 212 mil. Sk.   
 
Rozvoj stavebníctva v Prešovskom kraji 
V stavebníctve sa výrazne prejavili dôsledky transformácie hospodárstva na trhovú ekonomiku a pozastavenie 
komplexnej bytovej výstavby. Zníženie miery investovania  do stavebnej činnosti si vyžiadalo zníženie 
stavebných kapacít približne na 2/5 úrovne roku 1991. Na území Prešovského kraja pôsobí v stavebníctve  niečo 
viac ako 100 podnikateľských subjektov s viac ako 25 pracovníkmi, ktoré zamestnávajú približne 9400 
pracovníkov. Prevažná  väčšina stavebnej činnosti sa realizuje na rekonštrukciách a modernizácii. Najviac a 
počtom pracovníkov najväčšie stavebné firmy sú v okresoch Prešov a Poprad, ktoré okrem stavebnej činnosti, 
zameranej hlavne na samotnú stavebnú činnosť v oblasti pozemných a inžinierskych stavieb, najmä bytovej 
výstavby, rekonštrukčných prác, realizujú i ďalšie činnosti (obchodná a opravárenská činnosť, vykonávanie 
terénnych a melioračných prác, prenájom stavebných strojov a i.). 
Najväčšími stavebnými podnikmi sú Semos, s.r.o., Prešov, Arprog, a.s., Poprad, Chemkostav HSV, a.s., 
Humenné a Pienstav, a.s., Stará Ľubovňa. Semos, s.r.o., 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 vykonáva výstavbu dopravných, inžinierskych, 
priemyselných, bytových a občianskych stavieb a inžiniersku činnosť. Zamestnáva 108 pracovníkov. Vykázal 
tržby 418 mil. Sk. V Humennom pôsobí Chemkostav HSV, a.s., Humenné, ktorý sa vo svojej činnosti zameriava 
na realizáciu bytových, občianskych, priemyselných a ekologických stavieb. 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.  
K ďalším podnikom stavebníctva v kraji patria Stavbár, a.s., Poprad s výstavbou rôznych účelových, obytných 
a priemyselných stavieb vrátane príslušnej technickej infraštruktúry, Staving Prešov, a.s., Prešov so stavebnou 
činnosťou v oblasti pozemného stavebníctva a Bardejovské pozemné stavby, a.s., Bardejov so zameraním na 
výstavbu bytových a občianskych objektov, priemyselných a poľnohospodárskych celkov. Podnik má v Stropkove 
svoju divíziu Tehliar BPS, s.r.o., Stropkov s tehliarskou výrobou. 
Štrukturálnu prestavbu stavebných kapacít a ich ďalší rozvoj budú formovať predovšetkým:  

- zmeny v štruktúre investičnej výstavby a najmä orientácia na úsporné formy investovania 
(modernizácie a rekonštrukcie),rastúce nároky na údržbu a opravu stavebných fondov,potreby 
zvyšovať užívateľskú kvalitu budov a stavieb, zlepšovať životné prostredie obyvateľstva. 

V Prešovskom kraji rozvoj v stavebníctve bude zameraný najmä na výstavbu bytov a na ekologické stavby. 
Cieľom je zastaviť nepriaznivý vývoj v počte bytov na 1000 obyvateľov zlepšiť celkovú kvalitu bytového fondu 
a v životnom prostredí obnoviť ekologickú rovnováhu v regióne. Priemysel stavebných látok v existujúcich 
výrobných kapacitách bude primerane využívať surovinovú základňu regiónu na výrobu stavebných materiálov. 

 
1.2.7.1.2   Priemyselné parky  
 

V rámci funkčných plôch priemyselnej výroby sa okrem priemyselných zón vyčleňujú i priemyselné parky.      
V zmysle zákona č. 193/2001 z 18. mája 2001 o podpore na zriadenie priemyselných parkov a doplnením zákona 
NR SR č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších 
predpisov: 
(1) Priemyselným parkom je územie, na ktorom sa sústreďuje priemyselná činnosť ( výroba ) alebo služby 
najmenej dvoch podnikateľov a ktoré je na tento účel ustanovené územným plánom obce alebo územným 
plánom zóny. 
(2)  Priemyselný park zriaďuje obec. 
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Pojem „priemyselný park“ sa vyznačuje zásadami, ktoré ho odlišujú od bežných priemyselných zón. „Parky“ sa 
vyznačujú jednotnou koncepciou, osobitným usporiadaním, vegetačnými úpravami, voľbou výrobných jednotiek 
a všestrannou starostlivosťou o stanovište.  
Základná charakteristika priemyselného parku: 

• Má regionálny prípadne nadregionálny charakter, 
• Rozloha parku umožňuje umiestnenie viacerých investorov, 
• Pozemky sú právne vysporiadané a technicky presne definované, 
• Správca parku – hospodárska činnosť, 
• Vybavenosť technickou infraštruktúrou, 
• Plná podpora zo strany obce, mesta, VÚC, 
• Podpora inovácií, rastu exportu, 
• Služby: ekonomické, ubytovanie, voľný čas. 

Priemyselná výroba sa v rámci funkčných plôch priemyslu realizuje buď na nových, doteraz priemyselne 
nevyužívaných územiach tzv. „zelených plochách“ alebo „zelených lúkach“ (greenfields) alebo v územiach, kde 
boli, resp. sú územno-výrobné zoskupenia – tzv. „hnedé plochy“ (brownfields). Dôležité je zdôrazniť prednostné 
využívanie hnedých plôch pred zelenými na účely využívania ako funkčných plôch priemyslu. Mimo týchto dvoch 
kategórií existuje ešte kombinovaný typ zelených a hnedých plôch tzv. „kombinované plochy“.  
Výhodou zelených plôch je nezaťaženosť územia predchádzajúcou výrobou ako i zastaralou a často 
nevyhovujúcou  technickou infraštruktúrou. Problémom sú zložité majetkovo-právne vzťahy ako aj záber 
kvalitného poľnohospodárskeho pôdneho fondu v zázemí sídiel. Zelené plochy sú z hľadiska investorov investične 
zaujímavejšie, avšak štát preferuje a podporuje využívanie a revitalizáciu už existujúcich hnedých plôch.  
Priemyselné plochy 1. kategórie predstavujú územia s najvhodnejšími rozvojovými predpokladmi z hľadiska 
hodnoteným kritérií. 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, 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. Celú túto kategóriu 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. Tú tvoria priemyselné plochy s relatívne najmenej vhodnými predpokladmi pre 
vstup investorov. Pri týchto lokalitách sa spája niekoľko menej perspektívnych faktorov rozvoja ako lokalizácia 
mimo hlavných pólov rozvoja priemyslu, problematická dopravná dostupnosť, lokalizácia v rámci centier 
osídlenia nižšej kategórie ako aj často nedostatočná výmera priemyselnej plochy.  
Medzi funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie patria ostatné funkčné plochy priemyslu riešené 
v právoplatných územných plánoch miest a obcí Prešovského kraja. 
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Tabuľka funkčných plôch priemyselnej výroby 1.kategórie 
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2,5hod 130km; 
smer Prešov 
0,45hod 42km 

štátna cesta 
I/77 
Poprad - 
Svidník cca 
0,5km 

ŽS Bardejov cca 
2,5 km 

letisko 
Košice 
cca 
2hod 
96km, 
letisko 
Poprad 
-Tatry 
cca 
2hod 
110km 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

Z priemyselný 
park 

2 Nižné dĺžavy 1 Udavské Humenné 19,5 ha Prešov - 76 km, 
92 min.  

I/74 - 6km 
(Humenné) 

ŽS Udavské, cca 
600m 
juhozápadným 
smerom 

Košice, 
90 min; 
90 km 

dostupnosť 
napojenia na 
NN cca 25m, 
na 22kV 
vzdušné 
vedenie cca 
25m 

dostupnosť 
napojenia 
cca 300m 
východným 
smerom 
STL D225 

dostupnosť 
napojenia na 
vodovod cca 
50m 
východným 
smerom DN 
100 

dostupnosť 
napojenia na 
kanalizáciu cca 
50m južným 
smerom 

Z priemyselná 
zóna 

3 Humenné - 
Gutmanovo  

1 Humenné Humenné 5 ha 80km, 80 min I/74 - 1,5 
km 

ŽS Humenné 1km Košice - 
100km 

v areáli v areáli v areáli v areáli Z priemyselný 
park 

4 Humenné - 
Chemes  

1 Humenné Humenné 64 ha, 
disponibil
né 8,7 ha 

80km, 80 min I/74 - 1,5 
km 

ŽS Humenné 1km Košice - 
100km 

v areáli v areáli v areáli v areáli H priemyselný 
park 

5 Kežmarok - 
Pradiareň 

1 Kežmarok Kežmarok 20 ha Poprad – 15 km Št. cesta 
I/77 

ZŠ Kežmarok Poprad 
cca 0,5 
hod., 
Košice 
cca 2 
hod., 
100 km 

Napojenie VN  
na pozemku  

napojenie na 
STL 
plynovod v 
areáli  

napojenie na 
vodovod areáli  

napojenie na 
kanalizáciu v 
areáli 

Z priemyselná 
zóna 
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6 Medzilaborce 
- Mierová 

1 Medzilaborce Medzilaborce 4,7 ha Prešov - 85 km, 
93 min. 

št. cesta 
I/15, cca 
30km 

ZŠ Medzilaborce Košice 
cca 
1,5hod, 
Letisko 
Poprad 
cca 2 
hod 
100km 

napojenie na 
VN na 
pozemku 

napojenie 
na STL 
plynovod v 
areáli PP 

napojenie na 
vodovod v 
areáli PP 

napojenie na 
kanalizáciu v 
areáli PP 

K priemyselná 
zóna 

7 Poprad - 
Matejovce 

1 Matejovce, 
Spišská 
Sobota 

Poprad 9,1 ha 
(navrhov
aná 
lokaita 
42,44 ha) 

trasa 
navrhovanej 
diaľnice D1, cca 
2min, 800m 
východným 
smerom 

št. cesta 
I/67, cca 
350m 
východným 
smerom 

ŽS Matejovce pri 
Poprade, cca 2km 
severovýchodným 
smerom 

Poprad 
-Tatry, 
cca 
7min, 
10km 

napojenie na 
NN priamo v 
areáli okružné 
22kV vzdušné 
vedenie alebo 
samostatný 
vývod z ES 
110/22kV v 
k.ú. Matejovce 
pri Poprade 
 
 
 

dostupnosť 
napojenia 
cca 40m 
východným 
smerom na 
VTL 
plynovod 
DN150; PN 
4,0MPa 

dostupnosť 
napojenia na 
vodovod cca 
20m na 
prípojku z 
vodojemu do 
PP 

dostupnosť 
napojenia na 
kanalizáciu cca 
350m 
juhovýchodným 
smerom, 
novovybudovaná 
ČOV Poprad-
Matejovce 

Z priemyselný 
park 

8 Jarovnice - 
Močadľany 

1 Jarovnice Prešov 5 ha Prešov - 17 km, 
22 min. 

št. cesta 
I/18, cca 
7km 

ZŠ jarovnice Košice 
cca 
1hod,  
Poprad 
cca 
1,3hod 
100km 

napojenie na 
VN na 
pozemku 

napojenie 
na STL 
plynovod v 
areáli PP 

napojenie na 
vodovod v 
areáli PP 

napojenie na 
kanalizáciu v 
areáli PP 

Z priemyselná 
zóna 

9 Hora 1 Petrovany Prešov 14,5 ha kontakt s D1   ŽS Haniska - 4 
km západne 

Košice - 
35 km, 
28 min 

obmedzený 
výkon, 
potreba 
rekonštrukcie 

nie nie je ČOV Kendice Z priemyselná 
zóna 

10 IPZ Prešov - 
Záborské 

1 Záborské Prešov 30 ha, 
rozšíreni
e až na  
200 ha 

2min, 1km I/68, 4km Prešov, 5km Košice, 
45min, 
40km 

v areáli  
4,3MW s 
možnosťou 
rozšírenia 

v areáli, 
STL 
prípojka, 
kapacita 
1000m3/hod 

v areáli , pitná 
voda: kapacita 
10L/s, DN/ID 
200, PN 10 
požiarna voda: 
kapacita 15l/s 

v areáli, 
dažďová a 
splášková voda 

K priemyselný 
park 

11 Župčany 1 Župčany Prešov 5,2 ha trasa 
navrhovanej 
diaľnice D1cca 
1min 400m 

št. cesta 
I/18 cca 
100m južne 

ŽS Prešov cca 
10km východným 
smerom 

letisko 
Košice 
cca 
50min 
48km 

cca 300m 
22kV vzdušné 
vedenie 

cca 100m 
južne 

nevybudovaný cca 50m južne Z priemyselná 
zóna 
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12 Lipany Za 
traťou 

1 Lipany Sabinov 10 ha Prešov -  28 km,  
35 min.  

št. cesta 
I/68, cca 
1,5km 

ŽS Lipany, cca 
2km 

Košice 
cca 
1hod 
80km, 
Letisko 
Poprad 
cca 
1,3hod 
100km 

napojneie z 
trafostanice 
TR 630 v 
areáli PP 

napojenie na 
STL 
plynovod v 
areáli PP 

napojenie na 
vodovod v 
areáli PP 

napojenie na 
kanalizáciu v 
areáli PP 

H priemyselný 
park 

13 Snina 1 Snina Snina 10,95 ha trasa 
navrhovanej 
diaľnice D1-
Poprad, cca 
180km 
západaným 
smerom, cca 
2,5hod 

štátna cesta 
I/74, cca 
500m 
západným 
smerom 

ŽS Snina cca 
200m južným 
smerom, 
možnosť využitia 
napojenia žel. 
trate vnútri 
areálu 

lestiko 
Košice 
cca 
100km 

VN prípojka z 
VN vedenia 
cca 400-
500m; 
káblovým 
vedením 
káblom 
2x22kV, 
dostupnosť 
na NN, 
nutnosť 
vybudovania 
trafostaníc 

dostupnosť 
napojenia v 
areáli  na 
DN 300 
vzdušne 
vedený, PN 
100 kPa cca 
400m 

dostupnosť v 
areáli, 
jestvujúci 
rozvod vody 
DN 150, 
potreba 
prípojky z 
potrubia PVC 
DN 100 dlžky 
175m 

kanalizácia 
dažďovej vody - 
existujúca je z 
PVC DN 200-
600 v areáli  - 
400M; 
kanalizácia 
spláškových vôd 
- existujúca je z 
PVC DN 200 a 
300 v areáli - 
400m, 
kanalizácia 
zaolejovaných 
vôd - existujúca 
je z PVC DN 
200-600 - v 
areáli  - 400m 

H priemyselný 
park 

14 Stará 
Ľubovňa - 
medzi 
Lipníkmi 

1 Stará 
Ľubovňa 

Stará 
Ľubovňa 

100 ha 1hod, 60km 
severozápadným 
smerom 

lokalita 
vedľa 
štátnej 
cesty  I/77 
(smer SL-
Poprad), 
500m 
pripojenie 
na štátnu 
cestu I/68 
SL-Mníšek  
nad 
Popradom 

ŽS Stará 
Ľubovňa, 1km 
východným 
smerom 

Poprad-
Tatry 
1hod, 
53km 

dostupnosť 
napojenia na 
VN 2x110kV, 
priamo na 
pozemku 
osadená 
rozvodová 
skriňa el. 
energie 

dostupnosť 
napojenia 
na NTL 
plynovod 
priamo na 
pozemku 

dostupnosť 
napojenia na 
vodovod DN 
priamo na 
pozemku 

dostupnosť 
napojenia na 
kanalizáciu do 
jestvujúcej ČOV 
Stará Ľubovňa 
priamo na 
pozemku 

K priemyselná 
zóna 
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15 Stará 
Ľubovňa - 
Továrenská 
3 

1 Stará 
Ľubovňa 

Stará 
Ľubovňa 

2,5 ha 1hod, 60km 
severozápadným 
smerom 

1km od 
štátnej 
cesty  I/77 
(smer SL-
Poprad), 
1km 
pripojenie 
na štátnu 
cestu I/68 
SL-Mníšek 
nad 
Popradom 

ŽS Stará 
Ľubovňa 600m  

Poprad-
Tatry 
1hod, 
53km 

dostupnosť 
napojenia na 
VN a NN do 
100m 

dostupnosť 
napojenia 
na STL, 
NTL do 
100m 

dostupnosť 
napojenia na 
vodovod DN 
do 100m 

dostupnosť 
napojenia na 
kanalizáciu do 
jestvujúcej ČOV 
Stará Ľubovňa 
do 100m 

Z priemyselná 
zóna 

16 Vranov nad 
Topľou - 
Ferovo 

1 Vranov nad 
Topľou 

Vranov nad 
Topľou 

16 ha 50km, 40min č.18, 0km ŽS Vranov nad 
Topľou, 2km od 
PP 

Košice, 
65km, 
1hod  

áno, 22kV 
vzdušné 
vedenie, TN 
22/042kV, VN, 
NN 

áno, 
preložka 
potrubia 
VTL - 
rozvod plynu 
DN300, 
regulačná 
stanica - 
rozvod STL 

áno, potrubie 
DN 150 - z 
neho rozvod 
cez vodomernú 
šachtu do 
areálu 

áno, dažďová 
kanalizácia - 
odvedená do 
existujúceho 
čičavského 
kanála, 
splášková 
kanalizácia bude 
gravitačná s 
prečerpávaním 
do existujúcej 
spláškovej 
kanalizácie 

Z priemyselný 
park 

17 Soľ 1 Soľ Vranov nad 
Topľou 

10,35 ha 40 km - 56 min. št. cesta 
I/18 - hneď 
vedľa 

ŽS Soľ - hneď 
vedľa 

Košice 
1,5 hod; 
70km 

prechádza 
územím 22kV 
NN vedenie 

dostupnosť 
napojenia 
cca 150m 
STL 
plynovod 
DN100 

dostupnosť 
napojenia cca 
150m vodovod 
DN110 

vo výstavbe Z priemyselný 
park 
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18 Areál 
bývalého 
Lesostavu 

2 Jasenov Humenné 4 ha Prešov cca 
80km, 
80min 

I/74 -  
3km 

ŽS Humenné 
cca 3km 

letisko 
Košice cca 
100min, 
100km 

zásobovanie 
samostat. 
trafostanicou, 
exist. VN 
vedenie č.296, 
VVN vedenie 
č.6717 

dostupnosť 
napojenia na 
STL plynovod 
DN300; PN 
0,3MPa 

jestvujúci 
vodovod DN 
110 

dostupnosť 
napojenia na 
kan. DN400 

K priemyselná 
zóna 

19 Myslina 2 Myslina Humenné 1,98 ha 80km, 80 
min 

I/74 -  
1km 

ŽS - Humenné 
4km 
juhovýchodným 
smerom 

letisko 
Košice - 
100km  

dostupnosť 
samostatnej 
trafostanice 
22/0,4kV 

dostupnosť 
10m 

dostupnosť 
napojenia 
350m DN110 

dostupnosť 
ČOV 1,2km 

Z priemyselná 
zóna 

20 Humenné - 
Juh  

2 Humenné Humenné 7 ha 80km, 80 
min 

I/74 - 1,5 
km 

ŽS Humenné 
1km 

Košice - 
100km 

22 kV  950 m, 
v areáli nová 
trafostanica 

cca 270 m na hranici 
areálu DN 100 

na hranici 
areálu DN 
2000 

H priemyselný 
park 

21 Humenné - 
Zeleňakovo  

2 Humenné Humenné 33 ha 80km, 80 
min 

I/74 - 1,5 
km 

ŽS Humenné 
1km 

Košice - 
100km 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

na hranici  
areálu 

Z priemyselný 
park 
 
 

22 Spíšský 
Hrhov 

2 Spišský 
Hrhov 

Levoča (50 ha, 
rozšírenie 
o ďalších 
50 ha) 

trasa 
navrhovanej 
D1, 5min 
4km 

cesta I. 
triedy I/18 
3km 

ŽS Sp. 
Podhradie 1km 

letisko 
Poprad-
Tatry/Košice 
- 
50km/75km 

áno, 22kV 
vzdušné 
vedenie, TN 
22/042kV, VN, 
NN 

dostupnosť 
napojenia 
100m 

dostupnosť 
napojenia 
200m 

potrebné 
realizovať do 
ČOV cca 
1000m 

Z priemyselný 
pak 
akceptovať 
ÚR č. 
190/2005 
Zo dňa: 
31.05.2007 

23 Spišské 
Podhradie - 
Rybníček 

2 Spišské 
Podhradie 

Levoča 6,3 ha + 
možnosť 
3 ha 

trasa 
navrhovanej 
D1, 5min 
4km 

cesta I. 
triedy 
I/E18 
3km 

ŽS Sp. 
Podhradie 1km 

letisko 
Poprad - 50 
km, Košice - 
75 km 

v mieste 
areálu 
trafostanica 
22kV 

dostupnosť 
napojenia 
500m 

dostupnosť 
napojenia 
200m 

potrebné 
realizovať do 
ČOV cca 
1000m 

K priemyselná 
zóna 
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24 Breziny 2 Svit Poprad 19 ha návrh D1 št. cesta 
I/18, cca 
150m 
južným 
smerom 

ŽS Svit v tesnej 
blízkosti 

Poprad-
Tatry, cca 
15min, 
15km 

ŽS Svit, cca 
100m južne 

VTL plynovod, 
50m 

ŽS Svit, cca 
100m južne 

ŽS Svit, cca 
100m južne 

Z priemyselná 
zóna 

25 Prešov - 
Grófske 

2 Prešov, 
Kapušany 

Prešov 260ha 
(182 
Prešov, 
78ha 
Kapušany) 

20min, 15km I/18 
lemuje 
južnú 
stranu  
areálu - 
0,5 km 

ŽS Kapušany 
lemuje areál zo 
SZ strany 

Košice 
30min, 50km 

22kV vzdušné 
vedenie, 
vzdialené 
4,4km 

VTL plynovod 
Podlipníky-
Fintice 
prechádza 
územím parku, 
DN 300, PN 40 

bod napojenia 
uzlová šachta 
ŠU 12, II. 
tlakové pásmo 
vodojem 
Sekčov II; 
vzdialený 
3,2km 

najbližšia 
možná 
kanalizačná 
prípojka s 
možnosťou 
napojenia je 
vzdialená 5,4 
km 

Z priemyselný 
park 

26 Veľký Šariš 2 Veľký 
Šariš 

Prešov 46 ha 10km 
diaľnica 
Prešov-
Košice 

št. cesta 
I/68 cca 
20m 

ŽS Veľký Šariš 
cca 500m 

letisko 
Košice 
40km 

dostupnosť 
VN cca 50m 
110kV 

dostupnosť 
napojenia cca 
20m VTL 

dostupnosť 
napojenia cca 
20m DN 800 

dostupnosť 
napojenia cca 
500m 

Z priemyselná 
zóna 

27  Záborský 
mlyn 

2 Záborské Prešov 40 ha kontakt s 
D1 

I/68, 4km Prešov, 5km letisko 
Košice 
30km, smer 
juhozápad 

v dosahu STL VDJ Záborské ČOV Kendice Z priemyselná 
zóna 

28 Košariská 2 Záborské, 
Petrovany 

Prešov 41,5 ha kontakt s 
D1 

I/68, 4km Prešov, 5km letisko 
Košice 
30km, smer 
juhozápad 

v dosahu   VDJ Záborské ČOV Kendice Z priemyselná 
zóna 

29 Malý Šariš 
hon Úzke 

2 Malý 
Šariš 

Prešov 12 ha vedľa 
plánovanej 
trasy 
budúcej 
diaľnice 

vedľa št. 
cesty I/18 

ŽS Prešov cca 
5km, cca 20min 

letisko 
Košice cca 
45 km, cca 
1hod 

dostupnosť 
napojenia na 
NN a VN  

dostupnosť 
napojenia cca 
200m 

vyd. stav. 
povol. z EF 
možnosť 
prepojenia 

dostupnosť 
cca 100m 

  priemyselná 
zóna 

30 Drienov - 
Bývalá 
kafiléria 

2 Drienov Prešov 4 ha 15min, 
3,5km 

I/68 
Prešov-
Košice, 
4km 

ŽS Obišovce - 
4,5km; Kysak - 
5,5km; D.N. 
Ves - 5,5km 

Košice 
30min, 
25,5km 

v areáli  v areáli  500 m obec bez 
kanalizácie 

H priemyselná 
zóna 

31 Drienov - 
Bývalý hosp. 
dvor PD 

2 Drienov Prešov 8 ha 15min, 
3,5km 

I/68 
Prešov-
Košice, 
4km 

ŽS Obišovce - 
4,5km, Kysak - 
5,5km, D.N. 
Ves - 5,5km 

Košice 
30min; 
25,5km 

v areáli  600m 300m obec bez 
kanalizácie 

K priemyselná 
zóna 
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32 Prešov Juh - 
Lominová - 
Široké 

2 Prešov, 
Haniska 

Prešov 64 ha  2 min, 1km I/68, 1km Prešov 2km Košice, 
45min, 45km 

22kV vzdušné 
vedenie, 
vzdialené 
0,5km 

regulačná STL 
stanica na 
hranici priem. 
parku 

dva rôzne body 
napojenia, 
vzdialené 90m 
a 1000m, 
obidve DN 300 

existujúca 
mestská časť 
smerom k 
Haniske, 
vzdialená 
225m 

K priemyselný 
park 

33 Ortáše  2 Petrovany, 
Kendice 

Prešov 34 ha kontakt s 
D1 

I/68 - 1 
km 

ZŠ Kendice - 
1,5 km 

Košice - 35 
km, 28 min 

obmedzený 
výkon, potreba 
rekonštrukcie 

v kontakte 
STL+STL 

v kontakte 
VDJ 
Petrovany 

ČOV Kendice Z priemyselná 
zóna 

34 Dolina  2 Kendice Prešov 4 ha D1 - 900 m kontakt s 
I/68 

ŽS Kendice - 1 
km 

Košice - 35 
km, 28 min 

obmedzený 
výkon, potreba 
rekonštrukcie 

STL v kontakte 
VDJ 
Petrovany 

kanalizačný 
zberač - ČOV 
Kendice 

Z priemyselná 
zóna 

35 Nad mlynom 2 Záborské Prešov 40 ha kontakt s 
D1 

I/68 5km ŽS Haniska - 4 
km západne 

Košice - 35 
km, 28 min 

obmedzený 
výkon, potreba 
rekonštrukcie 

STL nie je, VDJ 
Záborské 

v dotyku - 
ČOV Kendice 

K priemyselná 
zóna 

36 Tekeriš 2 Kendice Prešov 9,5 ha D1 - 1 km kontakt s 
I/68 

ŽS Kendice - 
0,5 km severne 

Košice - 35 
km, 28 min 

obmedzený 
výkon, potreba 
rekonštrukcie 

kontakt STL v kontakte 
VDJ 
Petrovany 

projektované - 
na ČOV 
Kendice 

K priemyselná 
zóna 

37 Sever 2 Ličartovce Prešov 9 ha kontakt s 
D1 

kontakt s 
I/68 

ŽS Ličartovce - 
0,5 km 

Košice - 23 
km, 15 min 

obmedzený 
výkon, potreba 
rekonštrukcie 

kontakt STL v kontakte 
VDJ 
Ličartovce, 
projektovaný 
vlastný zdroj 

projektovaná - 
ČOV 
Ličartovce 

Z priemyselná 
zóna 

38 Ličartovce 2 Ličartovce Prešov 35 ha napojenie k 
D1 cca 
5min - 3km 

I/68 - 
0,5km 

ŽS Ličartovce - 
0,5km 

letisko 
Košice 
40min - 
35km 

NN - 300m, 
VN - 300m 

100m na VTL 
DN 300 v k.ú. 
Ličartovce 

1km DN 100 
obecný 
vodovod 

300m na ČOV 
trasa 
Seniakovce 

Z priemyselná 
zóna 

39 Terňa a 
miestne časti 
Babin potok 
a  Hradisko 

2 Terňa, 
Babin 
potok, 
Hradisko 

Prešov 6 + 13 ha trasa navr. 
diaľnice D1 
cca 20min 
15km, 
južným 
smerom 

št. cesta 
7km 
západným 
smerom 

ŽS Veľký Šariš 
10 km južným 
smerom 

letisko 
Košice 
50km cca 45 
min 

dostupnosť 
napojenia na 
NN cca 20m v 
areáli býv. PD 

dostupnosť 
napojenia cca 
200m sverným 
smerom 

dostupnosť 
napojenia na 
vodovod cca 
200m, obecný 
vodovod 

ČOV obec 
Terňa 

K priemyselná 
zóna 

40 Areál býv. 
Tehelne Peč. 
Nová Ves 

2 Pečovská 
Nová Ves 

Sabinov 3 ha 20 minút, 
25km 

I/68 - 
0,5km 

ŽS P.Nová Ves 
1,5km 

Košice, 
60min; 
70km 

áno áno 0,5km 0,5km H priemyselná 
zóna 

41 Šarišské 
Sokolovce 

2 Šarišské 
Sokolovce 

Sabinov 10 ha 30min, 
20km 

30min, 
20km I/18 

Sabinov, 7km Košice, 90 
min,  70km 

v areáli NN a 
VN 

v areáli NTL na hranici 
vstupu do 
objektov 

projektovaná Z priemyselná 
zóna 
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42 Hospodársky 
dvor 

2 Brezovica Sabinov 9 ha 39 km, 45 
min. 

I/68 - 
10km 

ŽS Lipany, 
11km 

Košice 
75km, 
Poprad 
75km 

je samostatné 
trafo 

100m od 
obecného 
rozvodu 

vlastný 100m na 
obecný kanál 

H priemyselná 
zóna 

43  Stropkov 2 Stropkov Stropkov 25 ha trasa 
navrhovanej 
diaľnice 
(Prešov-
54km, 45 
min) 

I/73 
prechádza 
cez mesto, 
100m 

Bardejov - 
45km, 30min. 

Košice - 
100km, 
1hod. 

hranica areálu hranica areálu hranica areálu hranica areálu Z priemyselný 
park 

44  Svidník - 
Juh 

2 Svidník Svidník 15 ha 50min, 60km št. cesta 
I/73, 30m 

Bardejov 35km Svidník 
10min, 4km 

dostupnosť 
napojenia na 
NN cca 20m, 
okružné 22kV 
vedenie alebo 
samostatný 
vývod z ES 
110/22kV v  
k.ú. Stročín, 
3km 

20m západným 
smerom na 
VTL plynovod 
DN150, PN 
4,0MPa alebo 
na RS 

v tesnej 
blízkosti 
areálu 
jestvujúci 
vodovod 
DN100 

z južnej strany 
areálu 
kanalizačný 
zberač 10m do 
ČOV Stročín 

K priemyselný 
park 

45 Cernina 2 Cernina Svidník 1312,9 ha  55km, 75 
min. 

Svidník, 
16km 

Bardejov, 25km Košice, 
120min, 
105km 

dostupnosť 
napojenia na 
NN cca. 100m, 
okružné 22kV 
vzdušné 
vedenie alebo 
samostatný 
vývod ES 
110/22kV v 
k.ú. Cernina 

dostupnosť 
napojenia cca 
200m 
západným 
smerom na 
VTL plynovod 
DN150, PN 
4,0MPa 

skupinové 
vodovody, 
studne 

v štádiu 
riešenia 

Z priemyselná 
zóna 

46 Sečovská 
Polianka-
Záhumie 

2 Sečovská 
Polianka 

Vranov 
nad 
Topľou 

28 ha 50km št. cesta 
I/79 cca, 
250m - 
napojená 
MK 

ŽS Sečovská 
Polianka, cca 
2km 

letisko 
Košice, 
60km cca 
50min 

 napojenie na 
NN 
bezprostredné, 
v prípade 
výstavby  v 
zmysle ÚPD 
návrh 
vybudovania 
dvojitej 2xC22 
- 2x630kVA s 
vybudovaním 
novej VN 
prípojky 

dostupnosť 
napojenia cca 
200m k 
rozvodnému 
potrubiu 
vedúcemu 
popri št. cesta 
I/79 

dostupnosť 
napojenia cca 
200m 
jestvujúci 
vodovod DN 
110 s 
prívodom zo 
Stariny 

v súčasnosti v 
tejto časti 
neexistuje 
kanalizácia, 
plánovaná 
STOKA A5 po 
okraji 
pozemku do 
existujúcej 
ČOV 

Z priemyselná 
zóna 
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47 Benkovce 2 Benkovce Vranov 
nad 
Topľou 

824 ha trasa 
navrhovanej 
diaľnice 
D1, cca 45 
min. 
západným 
smerom 

prechádza 
obcou č. 
1/15 

ŽS Vranov nad 
Topľou, cca 
15km 
juhozápadným 
smerom 

letisko 
Košice, cca 
80 min, 
90km 

dostupnosť 
napjenia na 
NN, okružné 
22kV vzdušné 
vedenie cca 
400m od obce 

dostupnosť 
napojenia - 
prechádza 
obcou STL 
plynovod DN 
150 

prechádza 
obcou DN 200 

dostupnosť 
napojenia z 
ČOV, hlavný 
kanalizačný 
zberač 300ml 

Z priemyselná 
zóna 

48 Pastviská 2 Nižný 
Kručov 

Vranov 
nad 
Topľou 

30 ha 50 km 2,5 km 1,5 km Košice 1,5 
hodiny 
90km 

prechádza 
uvažovaným 
územím 

prechádza 
okolo územia 

prechádza 
okolo územia 

do 200m od 
plánovaného 
územia 

Z priemyselná 
zóna 

49 Dlhé Kĺčovo 2 Dlhé 
Kĺčovo 

Vranov 
nad 
Topľou 

5 ha najbližšia 
diaľnica 
D1, cca 
150min 
200km 
západným 
smerom 

št. cesta 
č.18, 3km 

ŽS Sačurov, 
cca 3km 
západným 
smerom 

letisko 
Košice, cca 
60min, 65 
km 

dostupnosť 
napojenia na 
NN cca 50m, 
VN cca 200m 

dostupnosť 
napojenia cca 
50m južným 
smerom na 
STL 

 vodovod cca 
70m južným 
smerom, 
jestvujúci 
vodovod DN 
110 v obci 

vo výstavbe Z priemyselná 
zóna 

50 Vyšný Žipov 2 Vyšný 
Žipov 

Vranov 
nad 
Topľou 

932 ha trasa 
navrhovanej 
D1 Prešov - 
35km, 
30min 

I/18, 1km Čierene nad 
Topľou, 3km 

Košice, 75 
km, 60min 

dostupnosť 
napojenia na 
NN a VN v 
obci 

plynovod v 
obci stredný 
tlak 

vodovod v obci Soľ, 8km Z priemyselná 
zóna 

51 Naklo 2 Nižný 
Hrušov 

Vranov 
nad 
Topľou 

37,2 ha 2hod 80km E-50 
15km 

Nižný 
Hrabovec 5km 

Košice 1,5 
hod 80km 

dobrá, 4000V dobrá, STL dobrá, verejný 
vodovod, 
vodojem 
2x250m3 

dobrá, verejná 
kanalizácia, 
ČOV 3000FO 

Z priemyselná 
zóna 

52 Sačurov - 
Mentiovo 

2 Sačurov Vranov 
nad 
Topľou 

16,06 ha plánovaná 
D1, cca 
50min, 
55km 

št. cesta 
I/79 

ŽS v obci letisko 
Košice, cca 
50 min, 
65km 

NN cca 200m, 
vzdušné 
vedenie 22kV - 
200m 

dostupnosť 
napojenia cca 
80m  

začiatok 
realizácie v r. 
2007 

dostupnosť 
napojenia cca 
300m 

Z priemyselná 
zóna 
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Tabuľka funkčných plôch priemyselnej výroby 3. kategórie 
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53 Suchá hora 3 Humenné Humenné 25,56 ha 80km, 80 
min 

I/74 - 0,5 
km 

ŽS 
Humenné 
3km 

Košice - 
100km 

napájač 22 
KV - VN 438 
je cca 500 m 
od areálu, 
napájač pre 
hornú časť 
parku 22 KV 
- VN 436 je 
cca 100 m od 
areálu 

VTL 
plynovod 
na južnej 
hranici 
areálu 

areálom 
prechádza 
ZP1 
VDJ2x10000 
ŠV, DN 600 

dostupnosť 
napojenia 
cca 100 m 

Z priemyselný 
park 

54 Dravce - 
Bukovina 

3 Dravce - 
Bukovina 

Levoča   diaľnica 
D1, cca 
20min, 8km 
západne 

cesta I.tr. 
cca 3min, 
1km 
východne 

ŽS 
Sp.Nová 
Ves, cca 
16km 
východne 

Poprad, 
cca 45min, 
20km 

dostupnosť 
napojenia 
cca 50m  

dostupnosť 
napojenia 
cca 200m 
západne 

dostupnosť 
napojenia 
cca 200m 
západne 

dostupnosť 
napojenia 
cca 200m 
západne 

Z priemyselná 
zóna 

55 Levoča 3 Levoča Levoča 16,3 ha trasa 
navrhovanej 
D1, južne 
od PP, 2min 
a 500m 

I/18 a  
0,9km 

ŽS Levoča, 
cca 500m 

Poprad -
Tatry, cca 
30min, 
30km 

NN na 
pozemku 
22kV na 
pozemku, 
podľa 
potreby 
prleožka 

VTL na 
pozemku, 
DN150; 
PN4,0MPa 
v časti 
nutná 
preložka 

vodovodný 
rad DN500 
na pozemku 
podľa 
potreby 
preložka 

splášková 
kanalizácia 
1,1km 

Z priemyselný 
park 

56 Švábovce-
Baňa 

3 Švábovce Poprad 6 ha/10 ha dialnica vo 
výstavbe 
7km 10min 

št. cesta 
E18 500m 

ŽS Poprad 
7km 

letisko 
Poprad 
Tatry 
10km 
15min. 

NN 100m, 
VN 22kV, 
110 

50m DN80 50m DN100 100m - bez 
ČOV 

Z priemyselná 
zóna 

57 Mengusovce 3 Mengusovce Poprad 3 ha trasa 
diaľnice 
D1, cca 
700m, 1min 

cesta 1. tr. 
I/18, cca 
1min, 
600m 

ŽS Svit, 
5km 

Poprad 
10min, 
13km 

VN 22kV 
50m, NN 
50m 

STL 100m, 
VTL 200m 

dostupnosť 
200m  

dostupnosť 
250m 

Z priemyselná 
zóna 
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58 Petrovany - 
Vysielač 

3 Petrovany Prešov Ľ 14 ha, P 
15 ha, 
KEVEČ 
100 ha 

cca 5min, 
500m 
severne 

I/68 2-3km 
severným 
smerom 

ŽS Prešov, 
4km 
severne 

Košice, 
40km, 
30min 

dostupnosť -  
0,5km VN 

dostupnosť 
- 0,5km PO 

dostupnosť - 
1km 
Starina-
Prešov 

ČOV - 
Prešov, 
2km 
(Haniska) 

Z priemyselná 
zóna 

59 Haniska - 
Záturecká 

3 Haniska Prešov 25 ha priamo pri 
diaľnici D1 
(1min. a 
200m) 

5min; 1km ŽS Prešov; 
0,7km 

letisko 
Košice, cca 
1hod; 
45km 

vlastná 
trafostanica v 
areáli 

STL 
plynovod 
DN 160; 
0,3MPa v 
areáli 

dostupnosť 
napojenia 
priamo v 
areáli D200 

dostupnosť 
v areáli z 
vých. strany 
napojením 
na obecnú 
kanalizáciu 
D 600 

Z priemyselná 
zóna 

60 Roveň 3 Petrovany Prešov 27 ha kontakt s 
D1 

I/68 3 km ŽS Kendice 
- 3 km 
západne 

Košice - 32 
km, 25 
min 

obmedzený 
výkon, 
potreba 
rekonštrukcie 

kontakt 
STL 

v kontakte 
VDJ 
Petrovany 

v dotyku - 
ČOV 
Kendice 

Z priemyselná 
zóna 

61 Potoky 3 Petrovany Prešov 34,5 ha kontakt s 
D1 

I/68 3 km ŽS Kendice 
- 3 km 
západne 

Košice - 32 
km, 25 
min 

nie je nie je nie je, VDJ 
Petrovany 

v dotyku - 
ČOV 
Kendice 

Z priemyselná 
zóna 

62 Grófske - 
Kapušany 

3 Kapušany  Prešov 101,68 ha 20min, 
15km 

I/18 lemuje 
južnú 
stranu  
areálu 

ŽS 
Kapušany 
lemuje 
areál zo SZ 
strany 

Košice 
30min, 
50km 

22kV dvojité 
vedenie - 
linka č. 208 
3600m 

cez PP 
vedie VTL 
plynovod 
Podlipníky 
- Fintice 

vodojem 
Sekčov II. + 
jestv. 
vodovodná 
sieť 2 obce 

na ČOV a 
kanal. v 
obci 

Z priemyselný 
park 

63 Sabinov - 
Orkucany 

3 Orkucany Sabinov 40 ha 25 min, 
23km 

I/68, 
priama 
odbočka z 
cesty I. tr. 

Orkucany 
0,3km, 
Sabinov 
3km 

Košice 
1hod, 
56km; 
Ražňany 
10min, 
8km 

priamo na 
pozemku 

priamo na 
pozemku 

150m od 
pozemku 

150m od 
pozemku 

K priemyselný 
park 

64 Torysa 3 Torysa Sabinov 7 ha 36 km, 42 
min. 

I/68 - 7km ŽS Lipany, 
8km 

Košice 
72km, 
Poprad 
78km 

Napojenie na 
VN  100 m 

napojenie 
na STL 
plynovod v 
100 m 

napojenie na 
vodovod cca 
100 m 

napojenie 
na 
kanalizáciu 
300 m 

Z priemyselný 
park 

65 Podolínec - 
T. Vansovej 

3 Podolínec Stará 
Ľubovňa 

8,5 ha 40/35 I/77 - 
500m 

Podolínec - 
1km 

Poprad - 
50min - 
38km 

áno - v území áno - v 
území 

áno - 100m áno - 100m Z priemyselná 
zóna 
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66 Giraltovce - 
Roveň 

3 Giraltovce Svidník 25 ha trasa k 
navrhovanej 
R4 Prešov - 
Vyšný 
Komárnik, 
cca 5min, 
2km severne 

štátna 
cesta I/73, 
vjazd z PP 

ŽS 
Nemcovce 
pri 
Prešove, 
cca 13km 
západne 

letisko 
Košice, 
60min, 
70km 

NN v dosahu, 
trafo 
250kVA, 
diaľkové VN 
vzdušné 
vedenie 229 
(22kV) 
prechádza 
cez areál 

STL 
plynovod v 
dosahu 
20m, DN 
63 

verejný 
vodovod v 
dosahu 20m, 
DN 100 

verejná 
kanalizácia 
v dosahu 
1000m 
východne 

Z priemyselná 
zóna 

67 Giraltovce - 
SAD 

3 Giraltovce Svidník 3 ha trasa k 
navrhovanej 
R4 Prešov - 
Vyšný 
Komárnik, 
cca 5min, 
2,5km 
severne 

štátna 
cesta I/73, 
vjazd z PP 

ŽS  
Nemcovce 
pri 
Prešove, 
cca 13km 
západne 

letisko 
Košice, 
60min, 
70km 

NN v dosahu, 
trafo 
250kVA, 
diaľkové VN 
vzdušné 
vedenie 229 
(22kV)  

STL 
plynovod v 
dosahu 
20m, DN 
63 

verejný 
vodovod v 
dosahu 20m, 
DN 100 

verejná 
kanalizácia 
v dosahu 
1200m 
východne 

H priemyselná 
zóna 

 
Poznámka: Zvýraznený text – navrhované funkčné plochy priemyselnej výroby 
                   Nezvýraznený text - jestvujúce funkčné plochy priemyselnej výroby 
                   Z - „zelené plochy“  
                   H -„hnedé plochy“   
                   K - „kombinované plochy“ 
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Tabuľka funkčných plôch priemyselnej výroby 4. kategórie  

 Medzi funkčné plochy priemyselnej výroby 4. kategórie patria ostatné funkčné plochy priemyslu 
                                           riešené v právoplatných územných plánoch miest a obcí Prešovského kraja 
 

Funkčné plochy 4. kategórie – ostatné funkčné plochy priemyselnej výroby 

Por. 
č. 

 
Názov lokality 

 
Katastrálne územie 

 
Okres 

 
Výme

ra 

Druh 
pozemku 

68 UNIKOV Bardejov Bardejov  H 
69 SNAHA Bardejov Bardejov  H 
70 REKOSTAV Bardejov Bardejov  H 
71 JAS Bardejov Bardejov  H 
72 BAS Bardejov Bardejov  H 
73 Lijarex - mäsovýroba Bardejov Bardejov   H 
74 RD Stuľany Bardejov Bardejov   H 
75 Bardejovské mliekárne Bardejov Bardejov   H 
76 Raslavice Raslavice Bardejov 3 Z 
77 Hertník -areál ACHP Bartošovce Bardejov 8 H 
78 PD Košarovce Humenné 2,5 H 
79 Hospodársky dvor Nižná Jablonka Humenné 5,1 H 
80 Bývala škola Nižná Jablonka Humenné 0,4 H 
81 Farma VD Jabloň Humenné 5 H 
82 Hospodársky dvor Myslina Humenné 6 H 
83 Hospodársky dvor Hažín nad Cirochou Humenné 7 H 
84 Nad školou Víťazovce Humenné 0,5 H 
85 Chirana Humenné Humenné 2,9 K 
86 Kežmarok - Tatraľan Kežmarok Kežmarok 8 H 
87 Huncovce - Medzi vodami Huncovce Kežmarok 8,3 H 
88 Spišská Belá - sever Spišská Belá Kežmarok 15 Z 
89 Spišská Belá - západ Spišská Belá Kežmarok 5 Z 
90 Medzi vodami Huncovce Kežmarok 6 H 
91 KÚ Malý Slávkov Kežmarok 2,9 H 
92   Spišská Belá Kežmarok 1,1 H 
93   Kežmarok Kežmarok 41,9 H 
94   Ľubica Kežmarok 1,7 H 
95 Spišské Podhradie - tehelňa Spišské Podhradie Levoča 3,4 H 
96 Levoča Levoča Levoča 5,5 H 
97 Suška-agrod. Studenec-sklady, 

výr. haly 
Studenec Levoča 0,9 H 

98 Agrodružstvo Studenec - 
výrobná hala 

Studenec Levoča 2 H 

99 Poľnonákup Spiš - sklady Spišské Podhradie Levoča 1,7 H 
100 Výrobná hala Spišský Hrhov Levoča 0,1 H 
101 Bývalá White Lady, s.r.o. - 

likérka 
Levoča Levoča 4,3 H 

102 Bývalé výr. družstvo Obzor - výr. 
haly 

Levoča Levoča 1,2 H 

103 KN 1045/1 Medzilaborce Medzilaborce 1,2 H 
104 KN 1061 Medzilaborce Medzilaborce 0,8 H 
105 KN 1475/2 Medzilaborce Medzilaborce 0,7 H 
106 Medzilaborce - Vihorlat Medzilaborce Medzilaborce 33 H 
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107 Veľký Slavkov - zemiakáreň  Veľká Slavkov Poprad 3,5 H 
108 Vydrník Vydrník Poprad 20 K 
109 Družstevný dvor Gerlachov Poprad 30 K 
110 Bývalá paneláreň Poprad Poprad 113 H 
111 Areál ŠM a PD Veľký Slávkov Poprad 8 H 
112 Areál ŠM a PD Nová Lesná Poprad 2,1 H 
113 Liptovská Teplička Čierny grúň Poprad 0,5 H 
114 Cez Sihoť, Vyšné lúky Vydrník Poprad 10 H 
115 Veľký Šariš - mlyn Veľký Šariš Prešov 2,5 H 
116 Za ČKD Veľký Šariš Prešov 56 K 
117 Tably Prešov, Ľubotice Prešov 22 Z 
118 Haniska - Východ Haniska Prešov 70 K 
119 Ličartovské lúky   Ličartovce, Drienov, 

Drien.N.Ves 
Prešov 19 Z 

120 Kendická Drienovská Nová Ves Prešov 35 Z 
121 Pažite Drienovská Nová Ves Prešov 14,5 Z 
 122 Močarmany Petrovany Prešov 41   
123 Sever Kendice Prešov 38 Z 
124 Seniakovce Seniakovce Prešov 10 Z 
125 Pri kovošrote Kendice Prešov 5 H 
126 Pričističke Kendice Prešov 5 H 
127 Ku kanálu Veľký Šariš Prešov 2 H 
128 Veľký Surdok Veľký Šariš - Kanaš Prešov 5 H 
129 Konské na V. Šariš Mylý Šariš Prešov 0,4 H 
130 Štvrtky na Župčany Malý Šariš Prešov 0,8 H 
131 Mesovo Nižná Šebastová Prešov 100 H 
132 Pri hospod. dvore Nižná Šebastová Prešov 4 H 
133 Priemyselná zóna Sabinov Sabinov 40 H 
134 Areál bývalého PD Rožkovany Sabinov 3 H 
135 Areál bývalého ŠM Lipany 1 Sabinov 7 H 
136 Priemyselná zóna Lipany 2 Sabinov 7 H 
137 Areál bývalého PD Dačov Sabinov 4 H 
138 Areál bývalého PD Kamenica Sabinov 3 H 
139 Areál bývalého PD Torysa Sabinov 14 H 
140 Areál bývalého ŠM Červenica Sabinov   H 
141 Areál bývalého PD Šarišské Dravce Sabinov   H 
142 Pri jarku Kolonica Snina 22 Z 
143 Vihorlat Snina Snina 9,4 K 
144 Snina - Vihorlat Snina Snina 5 H 
145   Klenová Snina 8,4 H 
146   Strihovce Snina 0,4 H 
147   Pčolinné Snina 11,2 H 
148   Snina Snina 100 H 
149 Východ Hniezde Stará Ľubovňa 100 Z 
150 Objekty bývalých podnikov Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa 1 H 
151 Objekt býv. ČSAO Podolínec Stará Ľubovňa 0,5 H 
152 Objekt PD Orlov Stará Ľubovňa 0,5 H 
153 Objekt PD Plaveč Stará Ľubovňa 0,5 H 
154 Objekt mäsopriemyslu Nová Ľubovňa Stará Ľubovňa 0,5 H 
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155 Objekt PD Vislanka Stará Ľubovňa 0,5 H 
156 HD AGROČIRČ Ruská Voľa Stará Ľubovňa   H 
157 Neukončená stavba zotavovne Vyšné Ružbachy Stará Ľubovňa 0,5 H 
158 Objekt PD Lomnička Stará Ľubovňa 0,5 H 
159 Objekt PD Ľubotín Stará Ľubovňa 0,5 H 
160 Objekt PD Šarišské Jastrabie Stará Ľubovňa   H 
161 HD  Čirč Stará Ľubovňa   H 
162 RS Kyjov Stará Ľubovňa   H 
163 Objekt PD Plavnica Stará Ľubovňa 0,5 H 
164 Stropkov - hospodársky dvor ŠM Stropkov Stropkov 5,5 H 
165 Stropkov - západ Stropkov Stropkov 25 Z 
166 Pri navrhovanej ČOV Bukovce Stropkov 1 H 
167 Areál PD Bukovce Stropkov 2 H 
168 Oproti PD Bukovce Stropkov 0,5 H 
169 Hospodársky dvor Duplín Stropkov 8,2 H 
170 Opustený areál PD Nižná 

Olšava 
Mrázovce Stropkov 4 H 

171 Pri Fabrike Nižná Olšava Stropkov 4 H 
172 Čipkáreň Nižná Olšava Stropkov 6 H 
173 Žedliarka Nižná Olšava Stropkov 2 H 
174 Stropkov JUH Stropkov Stropkov 36 H 
175 Stropkov SEVER Stropkov Stropkov 4 H 
176 Stropkov VÝCHOD Stropkov Stropkov 6 H 
177 Stropkov SEVEROVÝCHOD Stropkov Stropkov 1 H 
178 PD Šandal - hospodársky dvor Šandal Stropkov 3 H 
179 Lesy SR - báv. Garáže časť Šandal - Roveň Stropkov 1 H 
180   Stročín Svidník 39 H 
181 Bývalé JRD Šarišský Štiavnik Svidník 2 H 
182 Areál ACHP Nižná Jedľová Svidník 5,2 H 
183 Bývalé PD Dubová Svidník 2 H 
184 Bývalé PD Vyšný Mirošov Svidník 3 H 
185 Petrova dolina Svidník Svidník 25 H 
186 Areál ACHP Vranov - Čemerné Vranov nad Topľou 2,5 H 
187 Mudroňov dvor Vranov - Taňa Vranov nad Topľou 10 H 
188 Šibena hura Vranov - Taňa Vranov nad Topľou 25 H 
189 Ortáše Vranov - Čemerné Vranov nad Topľou 10 H 
190 Grófske Soľ Vranov nad Topľou 8 H 
191 Pri benzínke Sačurov Vranov nad Topľou 10 H 
192 Pri PD Sačurov Vranov nad Topľou 3 H 
193 Za školou Slovenská Kajňa Vranov nad Topľou 10 H 
194 Bývalé MTH Hencovce Vranov nad Topľou 3 H 

 
Poznámka:     Zvýraznený text  – navrhované funkčné plochy priemyselnej výroby 

                   Nezvýraznený text - jestvujúce funkčné plochy priemyselnej výroby 
                   Z - „zelené plochy“  
                  H -„hnedé plochy“   
                  K -„kombinované plochy“ 
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1.2.7.2     Nerastné suroviny  
 
1.2.7.2.1   Zhodnotenie územia z hľadiska hospodárskeho využitia nerastných surovín. 
 
Územie Prešovského kraja je po geologickej stránke tvorené nasledujúcimi jednotkám: 
kryštalinikum: masívy Braniska a jeho obalové série, 
mezozoikum:  obalové série Braniska, vnútorné bradlové pásmo, Belanské Tatry, flyšové pásmo, západná časť 
Humenských vrchov, Ružbašský mezozoický ostrov, Pieniny, 
paleogén: centrálnokarpatský paleogén - Levočské vrchy, Šarišská vrchovina vonkajší magurský flyš - Nízke 
Beskydy, Dukelská jednotka, 
neogén: sedimentárny - čelovská depresia, Hornádska kotlina - jej Prešovská časť vulkanický - Slanské vrchy, 
Vihorlat, 
kvartér:  údolné náplavy východoslovenských riek. 
Táto geologická stavba priamo ovplyvňuje štruktúru nerastných surovín.  
Územie Prešovského kraja je chudobné na surovinové zdroje, resp. zásoby rudných surovín, predstavuje však 
významnú surovinovú bázu nerudných surovín a stavebných materiálov, zásoby ktorých umožňujú rozvoj hlavne 
stavebného priemyslu. 
Z energetických surovín sa jedná o oblasti s  výskytom ropy a plynu v oblasti vnútrokarpatského paleogénu a 
bradlového pásma, ktoré je aj recentne aktívne ako hlavný migračný kanál uhľovodíkov. Geologický prieskum bol 
vykonávaný v oblasti Lipany v okrese Sabinov, kde sa okrem metánu zistila aj prítomnosť ľahkej parafinickej 
ropy a v oblasti Hanušovce v okrese Vranov nad Topľou, kde sa z jemnozrnného silne spevneného, rozpukaného 
pieskovca zistil prítok metánu. 
Výskyt lignitového uhlia sa zistil v intravulkanickej panvičke pri obci Banské v okrese Vranov n. Topľou. Sloje 
lignitu sa nachádzajú na ploche približne 6 km2 v rôznych hĺbkových úrovniach od 4,5 do 99,5 m.  Hospodársky 
význam týchto nálezísk je malý. 
V južnej časti okresu Vranov n. Topľou zasahuje do katastrálneho územia obce Sečovaká Polianka ložisko Višňov 
a do územia obce Nižný Hrušov ložisko Rakovec n. Ondavou. Jedná sa o plynové a ropné ložiská viazané na 
východoslovenský neogén. 
Rudná surovinová základňa Prešovského kraja je pomerne obmedzená. Známe sú limonitové imregnácie v 
andezitových tufobrekciách Slanských vrchoch. V minulosti tu boli nafárané tri ložné žily, ktoré mali limonitovú 
výplň v spodnej časti s menejcenným sideritom s obsahom barytu a antimonitu.  
Na sever a juh od Zlatej Bane sa vyskytuje niekoľko pásiem propylitizovaných andezitov, na ktoré sa viažú 
výskyty Cu, Pb, Zn, Au, Ag, Sb rúd. Z rudných minerálov sa tu vyskytujú pyrit, chalkopyrit, arzenopyrit, sfalerit, 
galenit, antimonit, z nerudných sa okrem kremeňa vyskytuje ešte kalcit, sádrovec a opál.  
Ortuťová mineralizácia zastúpená rumelkou tvorí ložiskovú akumuláciu Dubník a štruktúrne je viazaná na 
komplex pyroxenických andezitov. Ďalšou lokalitou výskytu rumelky je Kuria hora SV od Zlatej Bane, pričom 
ortuťová mineralizácia tu vystupuje v kontaktnej zóne telesa dioritového porfyritu. 
Ďalšou lokalitou ortuťovej mineralizácie je historicky známe ložisko Merník. Ložiskové územie je tvorené 
sedimentárnymi horninami vnútrokarpatského paleogénu, ktoré su prerážané telesami ryodacitu. Ortuťová 
mineralizácia ma rozptýlený žilníkovo impregnačný charakter, hlavným rudným minerálom je rumelka. 
Ložiská polymetalických rúd a ortuťové ložiská oblasti Merník, Zlatá Baňa, Červenica v súčasnej dobe nesplňajú 
kvantitatívne a kvalitatívne kritéria, takže za súčasných ekonomických podmienok vydobytie týchto zásob nie je 
hospodársky účelné. 
Ešte z nedávnej minulosti je známe ložisko mangánových rúd v oblasti Kišovce - Švábovce, ktoré je dnes už 
opustené.Výskyty ostatných rudných surovín majú v súčasnosti iba mineralogický význam.  
Zásoby nerudných surovín patria k dôležitým aktivizujúcim činiteľom regionálneho rozvoja. Z nerudných 
surovín je treba uviesť výskyty keramických surovín ako napríklad ložisko Čičava. Ložiska bentonitov sa 
vyskytujú v spodnomiocénnych sedimentoch v Košickej kotline. Známe je ložisko Fintice s troma polohami 
bentonitických ílov. Vrtným prieskumom boli bentonity zistené aj v sedimentoch kladzianského súvrstvia na 
lokalitách Drienov, Lemešany, Mirkovce.Ložiská zeolitizovaných ryolitových tufov sa nachádzajú v oblasti 
Nižného Hrabovca a Majeroviec, s možnosťou využitia na mnohé účely.Z cementárskych surovín základnou 
surovinou v Bystrom sú sliene a slieňovce bradlového pásma. Ťaží sa ložisko  na SV od obce Skrabské. Výskyt 
vápencov je pri  Brekove, Podčičve, Ruskom Kazimíri. Okrem cementárne v Bystrom sa v ostatných lokalitách 
ťažia ako stavebný kameň na štet a štrk, prípadne aj na výrobu vápna. Lomy sú väčšinou malé a ťaží sa prevažne 
ručne pre miestnu spotrebu. 
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Ťažiteľné ložiská stavebného kameňa sú viazané hlavne  na neogénne vulkanity, a to predovšetkým na homogénne 
extruzívne andezitové telesá, ale aj na hrubšie lávové prúdy. Z neovulkanických hornín sa ťažia andenzity a ich 
deriváty ako stavebné suroviny v početných lomoch, napr. Veľký Šariš, Hubošovce, Záhradné,  
Fintice, Kapušany, Vyšná Šebastová, Zlatá Baňa, Banské v oblasti Slanských vrchov.Vo flyšových oblastiach sú 
vhodným stavebným kameňom niektoré masívne pieskovce. Zväčša ide o lomy slúžiace sporadicky pre miestnu 
spotrebu ako napr. Svidník, Zborov, Bzenov, Raslavice, Rokytov, Giraltovce, Hankovce, Udavske. Pieskovce sa 
používajú hlavne ako základový a stavebný kameň, iba zriedkavo na regulačné účely, výrobu obrubníkov, resp. 
ako dekoračný kameň ( napr. pamätník v Komárniku).Známe sú aj triasové dolomity pri Drienovskej Novej Vsi, 
Sedlice, Ľubovec, Hrabkov, ktoré sa používajú na výrobu štrku. Ide o malé lomy s občasnou prevádzkou pre 
miestnu spotrebu.Ťažiteľné akumulácie štrkopieskov , viazané na klastické sedimenty neogénu sa nachádzajú na 
lokalitách Lada, Ruská Nová Ves, v oblasti bradlového paleogénu medzi Chmeľovom a Hanušovcami.Pomerne 
široké zastúpenie majú štrkopiesky kvartérnych terás a dnových výplní riečných nív ako napríklad lokality Veľký 
Šariš, Haniska, Delňa, Soľ - Čaklov, Bystré.Využívanými  ložiskami štrkopieskov z náplavov rieky Poprad je 
ložisko Orlov - Plaveč a z fluvioglaciálnych sedimentov  ložisko  Batizovce. 
Tehliarske suroviny sa viažu jednak na neogénne sedimenty, ale hlavne na deluviálne a sprašové hliny kvartéru. 
Známe sú ložiská Močarmany, Čemerné, Hanušovce, Drienov ako aj opustené ložisko Prešov. 
Významné sú ložiská kamennej soli, ktoré sú vyvinuté v dvoch stratigrafických horizontoch , a to v karpate ( 
soľnobanské súvrstvie ) a v strednom bádene. Ťaží sa ložisko Prešov I,  lokalita Solivar, a to soľankovaním z 
povrchu. Z ďalších lokalít výskytu je potrebné spomenúť Pošu, Rudľov a Soľ. 
Významným zdrojom dekoračných materiálov je travertínová lokalita Spišské Podhradie, Stará ľubovňa – 
Marmon a Vyšné Ružbachy(s využitím aj pre sochárske podujatia).Pri výrobe ozdobných predmetov a šperkov sa 
používajú viaceré druhy opálov a limnokvarcit.  Ložisko drahých opálov Dubník je z prevažnej časti vydobyté. 
Limnokvarcit, vystupujúci v prostredí redeponovaných andezitových pyroklastík a epiklastík sa nachádza na 
lokalite Banské. 
V Prešovskom kraji sa nachádzajú overené a preskúmané ložiská nerastných surovín - výhradné ložiská, ktoré sú 
evidované v bilancii zásob výhradných ložísk Slovenskej republiky a ktoré majú určené dobývacie priestory ( DP ) 
alebo chránené ložiskové územia ( CHLÚ ), ktoré zabezpečujú ochranu ložiska pred znemožnením alebo sťažením 
jeho dobývania. Nachádzajú sa tu aj výhradné ložiská bez určených dobývacích priestorov a chránených 
ložiskových území, ako aj nevyhradené ložiská. 
Obvodný banský úrad v Košiciach, Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a Štátny geologický ústav Dionýza 
Štúra v Bratislave evidujú v rámci Prešovského kraja nerastné suroviny k júnu 2008 takto: 
· Energetické suroviny: 

- ropa, zemný plyn: Lipany, 
- zemný plyn: Rakovec nad Ondavou, Bačkov. 

· Rudné suroviny v chránených ložiskových územiach:  
          -  polymetalické rudy: Zlatá Baňa, 

- ortuťové rudy: Červenica, Dubník. 
· Nerudné suroviny: 
           -  stavebný kameň (dolomitický vápenec, dolomit): Brekov, Sedlice, Sedlice I, 
 -  stavebný kameň (andezit): Fintice, Fintice l, Hubošovce, Okružná - Borovník,  
               Vyšná Šebastová, Vechec, Záhradné, Zemplínske Hámre, Juskova Vol'a, 
 -  stavený kameň (dioritový porfyrit): Hubošovce, Vyšná Šebastová, 
 -  tehliarske suroviny, keramické íly: Bystré, Čemerné Drienov, Močarmany,  
               Sabinov, Tisinec, Gregorovce, 
  -  kamenná sol': Prešov - Solivar, Poša, 
            -  bentonit: Fintice II, Kapušany, 
            -  zeolit: Majerovce, Kučín, Kučín-Pusté Čemerné, Nižný Hrabovec, 
            -  vápenité sliene: Skrabsl<é - Starý Lom, Skrabské - Biela Hora, 
            - drahé kamene: Červenica I, . 
            -  ostatné suroviny (ryodacit): Čičava, 
            -  štrkopiesky: Rožkovany. 
Existenciu a pripustenie možnosti ich využívania určujú zásady a regulatívy priestorových požiadaviek ochrany a 
využívania prírodných zdrojov podľa požiadavky § 10 ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 
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 Evidencia dobývacích priestorov k 10.01.2008  
Katastrálne 

územie 
Názov ložiska Druh nerastu Ťažobná 

organizácia 
Zásoby  
v tis. m3 

Ťažba v r. 2008 
v tis. m3 

Okres Stará Ľubovňa 
Vyšné Ružbachy Vyšné Ružbachy dekoračný kameň RETRO design, 

s.r.o., Stará 
Ľubovňa 

249 ložisko je 
využívané 

Kamienka Kamienka stavebný kameň VSK MINERAL 
s.r.o., Košice 

143 ložisko je 
nevyužívané 

Plaveč, Orlov  štrkopiesky VSH, a.s., Turňa 
nad Bodvou 

653 194,6 

Malý Lipník Stará Ľubovňa I dekoračný kameň VSK MINERAL 
s.r.o., Košice 

118 0 

Jarabina Jarabina stavebný kameň POĽANA – 
podielnické 
družstvo Jarabina 

2 732 0,7 

Okres Poprad 
Hranovnica Hranovnica - 

Dubina 
stavebný kameň EUROVIA – 

Kameňolomy, 
s.r.o., Košice  

8 940 86 

Kvetnica Kvetnica stavebný kameň M-LOM, spol. 
s r.o., Poprad 

6 578 19,6 

Batizovce  štrkopiesky Štrkopiesky 
Batizovce, s.r.o. 

435 0 

Okres Levoča 
Spišské 
Podhradie 

Spišské 
Podhradie 

tehliarske 
suroviny 

neurčená 1 173 0 

Spišské 
Podhradie 

Spišské 
Podhradie I - 
Dreveník 

dekoračný kameň EURO – KAMEŇ, 
s.r.o., Spišské 
Podhradie 

820 5,3 

Okres Kežmarok 
Spišská Belá Spišská Belá tehliarske 

suroviny 
ŠGÚDŠ 
Bratislava 

1 095 určené CHLÚ 

                                        Zdroj: ObBÚ Spišská Nová Ves 

 
Zoznam dobývacích priestorov nachádzajúcich sa v Prešovskom kraji v obvode pôsobnosti úradu 

 
Katastrálne územie Názov DP Druh nerastu 

Ťažobná 
organizácia 

Zásoby  
v tis. m3  

(k 1.1.2008) 

Ťažba v r. 2008 
v tis. m3 

Brekov Brekov vápenec VSK MINERAL 
s.r.o. 

659 20,4 

Bystré Bystré tehliarske íly vo výberovom 
konaní 

3 709 0,0 

Čemerné Čemerné tehliarske íly Vranovská tehelňa 
s.r.o., Vranov nad 
Topľou 

2 912 0,0 

Červenica Červenica drahý opál ObaB s.r.o. 
Prešov 

1 737 404 0,0 

Čičava Čičava  
tehliarske íly 

vo výberovom 
konaní 

78 0,0 

Drienov Drienov tehliarske íly Leier  Baustoffe 
SK s.r.o. 

3 484 0,0 

Fintice Fintice andezit Ing. Ľubomír 
Duplák - 
EKOPRIM, 
Prešov 

1 853 37,7 

Fintice  Fintice I andezit Ing. Ľubomír 
Duplák - 
EKOPRIM, 
Prešov 

0 0,0 

Hubošovce Hubošovce dioritický porfyrit VSK MINERAL 1 968 1,1 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      91 

 

 

s.r.o., Košice 

Juskova Voľa Juskova Voľa andezit EUROVIA - 
Kameňolomy, 
s.r.o. 

656 17 

Kučín Kučín zeolit (klinoptilitový 
ryodacitový tuf) 

PRO-ZEO s.r.o., 
Humenné 

17 049 4,2 

Majerovce Majerovce zeolitizované 
ryolitové tufy 
(zeolity) 

SLOVZEOLIT 
spol. s r.o., 
Spišská Nová Ves 

2 933 0,05 

Močarmany Močarmany tehliarske íly Leier Baustoffe SK 
s.r.o., Bratislava 

932 61,1 

Nižný Hrabovec Nižný Hrabovec Zeolit ZEOCEM, a.s., 
Bystré 

8 251 47,6 

Okružná - Borovník Okružná - 
Borovník 

andezit EUROVIA - Cesty, 
a.s. Košice 

1 217 0,1 

Prešov  Prešov I kamenná soľ SOLIVARY 
akciová 
spoločnosť 
Prešov, Prešov 

13 124 51,2 

Pusté Čemerné Pusté Čemerné zeolit 
(zeolitizovaný, 
klinoptilitový 
ryodacitový tuf) 

ZEOCEM, a.s., 
Bystré 

72 946 0,0 

Rožkovany Rožkovany štrkopiesky bez držiteľa (bez 
zásob) 

0 0,0 

Sabinov Sabinov tehliarske íly HT SH, s.r.o., 
Sabinov 

4 862 2,2 

Sedlice Sedlice dolomit EUROVIA - 
Kameňolomy, 
s.r.o. 

8 168 80 

Sedlice  Sedlice I dolomit VSK MINERAL 
s.r.o., Košice 

11 164 57,7 

Skrabské - starý lom Skrabské - starý 
lom 

vápenité sliene Východoslovenské 
stavebné hmoty, 
a.s., Turňa nad 
Bodvou 

4 877 0,0 

Tisinec Tisinec tehliarske íly Ing. Jozef 
Prohinský, Košice 

1 169 0,0 

Vechec Vechec andezit VSK MINERAL 
s.r.o., Košice 

5 861 234 

Vyšná Šebastová Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., 
Maglovec, Košice 

13 698 267,4 

Záhradné Záhradné andezit VSK MINERAL 
s.r.o., Košice 

10 330 38,6 

Zbudza Zbudza kamenná soľ SOLIVARY 
akciová 
spoločnosť 
Prešov, Prešov 

847 138 0,05 

Zemplínske Hámre Zemplínske 
Hámre 

andezit Obec Zemplínske 
Hámre 

508 7,9 

                                                       Zdroj: ObBÚ Košice 
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Evidencia chránených ložiskových území k 31.12.2007  

Názov CHLÚ Nerast  Organizácia  

Kvetnica melafýr M-LOM, spol. s r.o. 
Sp. Podhradie I - Dreveník travertín EURO KAMEŇ, s.r.o. 
Vyšné Ružbachy travertín RETRO design, s.r.o., Stará Ľubovňa 
Spišské Podhradie tehliarske hliny  vo výberovom konaní 
Plaveč I štrkopiesky Východoslovenské stavebné hmoty, a.s., Turňa nad 

Bodvou 
Kamienka vápenec VSK MINERAL s.r.o., Košice 
Jarabina vápenec POĽANA - podiel. družstvo Jarabina 
Spišská Belá tehliarske hliny Tehelne VOKOP, s.r.o. v konkurze 
Batizovce štrkopiesky Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 
Batizovce I štrkopiesky Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. 
Hranovnica melafýr, kremité porfýry EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. 
Plaveč  štrkopiesky Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. 
Tisinec tehliarske íly Ing. Jozef Prohinský, Košice 
Vechec adezit Východoslovenské kameňolomy, a.s., Spišská Nová Ves 
Vyšná Šebastová dioritový porfyrit IS-LOM s.r.o., Maglovec, Košice 
Záhradné andezit Východoslovenské kameňolomy, a.s., Spišská Nová Ves 
Zemplínske Hámre andezit Cestné stavby a.s. Košice, Košice 
Zlatá Baňa polymetalické rudy Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava  

                           Zdroj: ObBÚ Košice, ObBÚ Spišská Nová Ves 

 
1.2.7.2.2 Vplyv ťažby nerastných surovín na životné prostredie 
 

Pri využívaní ložísk nerastných surovín sa v nedávnej minulosti brali do úvahy najmä exploatačné a bezpečnostné 
aspekty, pričom ochrana životného prostredia , hospodárnosť a estetické hľadiska ostávali druhoradé. 
Zo starých environmentálnych záťaží v oblasti Prešovského kraja je nutné spomenúť najmä ťažbu soli v Solivare , 
ťažbu opálu v Slanských vrchoch. Nepriaznivý vplyv na životné prostredie mal aj rozsiahlý vrtný a banský 
prieskum na polymetalické zrudnenie oblasti Zlatej Bane, čo sa prejavilo hlavne prudkým zvýšením obsahu 
ťažkých kovov v sedimentoch potoka Delňa. 
Životné prostredie Prešovského kraja v súčasnosti najviac ovplyvňuje ťažba a spracovanie stavebného kameňa i 
štrkopieskov. 
Nachádza sa tu mnoho lomov, štrkovísk a pieskovní, ktoré ostali opustené a nezrekultivované. Ťažba stavebného 
kameňa narúša pôvodný ráz krajiny a zapričíňuje zvýšenú prašnosť v širšom okolí lokalít.Kontaminácia ovzdušia 
a tým aj širokého okolitého prírodného prostredia sa najviac prejavuje pri cementárni Bystré. Veľký odpad 
cementového popolčeka tu v širokom okolí narúša pôvodný ráz krajiny. Ťažba travertínov v Dreveníku a 
Ružbachoch poškodila a poškodzuje významné prírodné lokality.Ťažba karbonátov ružbaškého mezozoika a 
bradlového pásma nepriaznivo ovplyvňuje scenériu krajiny. Ako lomový kameň sa miestnými obyvateľmi ťažia 
krinoidové bradlá, pričom staršie opustené lomy sú svedkami rýchleho vyťaženia malých zásob. Ťažba 
štrkopieskov nepriaznivo poznačila údolnú nivu rieky Poprad, pričom ťažba v Orlove pokračuje ďalej. Ťažba 
štrkopieskov prebieha aj v údolí Torysy. Menší, lokálny vplyv na životné prostredie, súvisiaci najmä so zmenou 
reliefu, ma ťažba a využitie tehliarských surovín.  
Okrem využívania prírodných zdrojov nerastných surovín je horninové prostredie ohrozené tiež prírodnými 
procesmi ( zosuvy, soliflukcia ) vyvolanými ako dôsledok ľudskej činnosti. Zosuvy vplyvom porušenia 
prirodzenej stability územia technickými zásahmi, nepriaznivé zásahy do tokov a zamokrených území, zakladanie 
lomov a ťažobných priestorov nepriaznivo pôsobia nielen na celkový krajinný charakter, ale aj dôsledkami ťažby ( 
odvaly, výsypky, kalové polia ) na kvalitu životného prostredia. V prípade výskytu zosuvných území, alebo starých 
banských diel, je potrebné tieto zohľadňovať v územnoplánovacích dokumentáciách obcí a pri následnej realizácii 
stavebných zámerov na dotknutom území. 
V zmysle zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších 
predpisov a zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona 515/2008 Z. z., 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením 
meny euro v  Slovenskej republike je potrebné pri územnom plánovaní postupovať v súlade s výsledkami 
geologických prác najmä vo vzťahu k výhradným ložiskám, množstvám vôd v hydrogeologických celkoch, k starým 
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banským dielam, podzemným priestorom, prírodným horninovým štruktúram, zosuvným územiam a k využívaniu 
geotermálnej energie.  
Ložiská nevyhradeného nerastu sú podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. Pri plánovaní a využívaní 
územia je potrebné zohľadniť existenciu ložísk nerastných surovín a zabezpečiť možnosti ich využívania v zmysle 
zásad a regulatívov priestorových požiadaviek ochrany a využívania prírodných zdrojov podľa požiadavky § 10 
ods. 2 písm. d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov. 

 

1.2.7.3   Poľnohospodárstvo 
 
Využitie a ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu 
 
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 tabuľke.  

 
 Agroklimatické členenie územia 

 
Klimatická 

oblasť 

 
Klimatické 

okrsky 

 
Región 

 
Suma teplôt 

nad 10oC 

Priemerné 
teploty 
( oC ) 

ročné 
zrážky 
( mm ) 

A 
teplá 

A6 - teplý, mierne vlhký 
s chladnou zimou 

T6 - teplý, mierne vlhký, 
kotlinový 

2800 - 2600 8 - 7 600 - 700 

T7 - teplý mierne vlhký , 
vrchovinový 

2600 - 2400   

B 
mierne 
teplá 

B5 - mierne teplý, mierne vkhký vrchovinový 
B8 - mierne teplý, vlhký vrchovinový 

MT2 - mierne teplý 2400 - 2200 8 - 6 650 - 800 

B4 - mierne teplý, mierne vlhký so studenou zimou 
B7 - mierne teplý, vlhký s chlad. alebo studenou zimou 
B10 - mierne teplý, veľmi vlhký s nadbytkom vlahy 

MT3 - mierne teplý 2200 - 2000   

C - chladná C1 – mierne chladný CH - chladný 2000 5 - 4 800 

 
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 
 
Základné členenie poľnohospodárskej pôdy na druhy pozemkov podľa okresov Prešovského kraja k 1.1.2002 

Okres 

Orná pôda Vinice Záhrady Ovocné sady Trvalé trávne 
porasty 

Poľnohosp. 
pôda spolu 

Celková výmera 
okresu 

ha  % ha  % ha  % ha  % ha  % ha  % ha  % 

Bardejov 15 592 34,1 - - 1 379 3 107 0,2 28 534 62,6 45 611 48,7 93 664 100 

Humenné 10 494 37,1 23 0,08 1 142 4 118 0,4 16 480 58,3 28 256 37,4 75 447 100 

Kežmarok 17 873 44,4 - - 467 1,4 2 0,006 18 112 54,1 33 454 39,9 83 949 100 

Levoča 8 936 43,1 - - 320 1,5 142 0,7 11 319 54,6 20 717 58 35 723 100 

Medzilaborce 2 953 18 - - 495 3 6 0,04 12 883 78,9 16 337 38,2 42 728 100 

Poprad 11 753 41 - - 380 1,3 9 0,03 16 536 57,7 28 678 25,8 111 173 100 

Prešov 28 361 57 - - 1 980 4 670 1,3 18 716 37,7 49 726 53,3 93 353 100 

Sabinov 12 715 49 - - 867 3,3 476 1,8 11 867 45,9 25 925 53,6 48 350 100 

Snina 5 564 21,5 - - 900 3,5 3 0,01 19 442 75 25 909 32,1 80 491 100 

Stará Ľubovňa 8 403 27,1 - - 484 1,6 6 0,02 22 053 71,3 30 947 49,6 62 417 100 
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Stropkov 4 003 25,3 - - 380 2,4 33 0,2 11 386 72,1 15 801 40,6 38 890 100 

Svidník 8 077 33,1 - - 811 3,3 163 0,6 15 360 63 24 411 44,4 54 977 100 

Vranov n/T 23 198 57,3 - - 1 410 3,5 502 1,2 15 367 38 40 476 52,6 76 912 100 

Kraj spolu  154 921 40,1 23 0,08 11 014 2,8 2 237 0,6 218 055 56,5 386 250 43 898 074 100 

 
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. 
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. 
 
Štruktúra a bodová hodnota typologicko – produkčných kategórií poľnohospodárskych pôd Prešovského kraja  
Typologicko – 
produkčná kategória 

Pôdno – ekologický región 
% 

312 414 428 433 445 446 447 448 449 4410 4411 458 459 468 467 476 
O1 najprodukčnejšie 
orné pôdy 

                

O2     vysoko 
produkčné orné pôdy 

                

O3     veľmi 
produkčné orné pôdy 

11,4 6,3 2,0       0,5  1,2  1,5 4,2  

O4     produkčné 
orné pôdy 

36,9 26,9 4,6 0,9     1,8 2,3 0,7 7,5 7,2 8,0 9,1  

O5     stredne 
produkčné orné pôdy 

9,1 31,4 10,5 3,8 0,3 0,4 0,9 1,7 8,4 7,0 2,2 10,6 8,0 11,4 12 0,9 

O6 menej produkčné 
orné pôdy 

1,3 12,1 19,6 12,2 1,1 3,8 3,1 8,1 19 32,9 18,8 12,2 8,3 11,2 8,2 3,7 

O7 málo produkčné 
orné pôdy 

0,3 3,7 7,1 4,8 1,7 3,3 3,0 8,8 8,0 3,9 9,5 4,6 6,5 5,0 4,8 3,1 

OT1 stredne 
produkčné orné pôdy 
a veľmi produkčné 
trávne porasty 

15,3 2,0 0,3      0,1 0,4 0,2 0,7 1,7 1,5 1,2  

OT2 menej 
produkčné orné pôdy 
a stredne produkčné 
trávne porasty 

0,7 2,1 13,6 10,6 1,5 2,5 2,8 1,9 9,4 6,0 2,6 6,7 6,2 5,3 3,9 3,5 

OT3   málo 
produkčné orné pôdy 
a menej produkčné 
trávne porasty 

3,5 0,5 13,6 27,4 15,3 15,8 
24,
7 

18,8 17,4 7,1 12,6 9,0 10,3 6,0 6,9 17,1 

T1-2  veľmi a stredne 
produkčné trvalé 
trávne porasty 

0,1 1,2 0,7 5,5 4,8 2,2 7,9 1,6 0,5 0,1 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 1,1 

T3 menej produkčné 
trvalé trávne porasty 

20,4 9,8 9,3 6,0 7,6 23,8 9,8 12 14,5 31,5 24,3 23,5 25,6 19,3 12,7 2,4 

T4 málo produkčné 
trvalé trávne porasty 

0,1 3,6 17,8 27,5 64,7 44,0 
42,
1 

41,7 19,9 7,8 27,2 21,6 23,5 25,8 30,9 48,7 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      95 

 

 

N pre 
agroekosystémy 
nevhodné územia 

0,8 0,5 1,2 1,1 3,0 4,2 5,7 5,4 1,0 0,5 1,5 1,8 2,0 4,2 5,4 19,3 

Bodová hodnota 59 62 44 26 16 18 22 24 38 42 32 32 26 34 35 17 

 
V Prešovskom kraji sa nachádzajú tieto pôdno – ekologické regióny : 
 312 – Ondavská vrchovina 458 – Slanské vrchy 
 414 – Košická kotlina 459 – Vihorlat a Popričny 
 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 4410 – Ondavská vrchovina 
 448 – Čergov 4411 – Nízke Beskydy 
 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 viažucich 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 -  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 

 
B. 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. 
 
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 
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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 
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. 
 

Produkcia vybraných poľnohospodárskych plodín (t) podľa: územie, druh, plodiny a rok 

2007 Zrniny Obilniny Olejniny Zemiaky Cukrová repa 
Viacročné 
krmoviny 

Okres Bardejov 17 248 16 876 2 912 25 0 13 639 
Okres Humenné 6 392 6 360 1 535 74 0 3 743 
Okres Kežmarok 19 411 19 234 3 070 5 810 0 9 312 
Okres Levoča 11 473 11 433 549 936 0 9 936 
Okres Medzilaborce 576 575 0 33 0 2 249 
Okres Poprad 16 670 16 632 2 375 5 084 0 11 016 
Okres Prešov 31 023 30 478 5 863 525 0 13 599 
Okres Sabinov 11 100 10 932 1 960 51 0 6 347 
Okres Snina 2 918 2 914 635 338 0 7 357 
Okres Stará Ľubovňa 6 838 6 784 677 1 374 0 6 779 
Okres Stropkov 4 101 4 092 272 80 0 4 400 
Okres Svidník 6 231 6 134 295 47 0 6 926 

Okres Vranov n/T 30 294 29 476 8 138 143 0 9 812 
Prešovský kraj spolu 164 275 161 919 28 281 14 519 0 105 115 
 
 
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. 

 

Stav hospodárskych zvierat podľa: územie, výrobky a rok 

2007 
Hovädzí 
dobytok 

Kravy Ošípané 
Prasnice 

matky 
Ovce a 
barany 

Bahnice Hydina 
Sliepky 

(nosnice) 
Okres Bardejov 11756 5609 6120 226 2880 2067 79446 57839 
Okres Humenné 5090 2470 13015 1782 2287 1558 63860 44729 
Okres Kežmarok 5215 2576 4854 166 13092 9034 243974 123105 
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Okres Levoča 5933 2531 4884 213 2683 1539 54201 52581 
Okres Medzilaborce 2881 1566 89 .. 77 52 26945 10193 
Okres Poprad 8261 3760 2854 116 2838 1989 37569 20732 
Okres Prešov 8528 3715 23303 1325 12236 7743 91970 82398 
Okres Sabinov 4813 2168 3548 142 10096 7273 41821 37451 
Okres Snina 5547 2682 1649 84 963 627 25928 24136 
Okres Stará Ľubovňa 7938 3935 2531 7 12708 9717 28332 24783 
Okres Stropkov 4498 2223 979 3 3611 1994 130033 17106 
Okres Svidník 3907 2095 2351 97 3620 2626 27877 24698 
Okres Vranov nad 
Topľou 6466 2813 9689 462 4835 3109 280602 67056 

Prešovský kraj spolu 80833 38143 75866 4623 71926 49328 1132558 586807 
            Zdroj : ŠÚ SR 

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%. 
 
C. Obmedzujúce faktory využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a poľnohospodárskej 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.  

Prirodzená produkčná schopnosť pôd 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  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 dostatočnosti 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. 
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1.2.7.4    Lesné hospodárstvo 
 
A. 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. bukový a 5. jedľovo-bukový vegetačný stupeň. Viac ako 50 % výmery 
lesov Prešovského kraja sa nachádza vo flyšovom pásme.  

 
B. 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. 

 
Výmera LPF za jednotlivé okresy (v hektároch) 

Okres 
 

Výmera LPF 
 

Výmera lesov 
hospodárskych 

Výmera lesov 
osobitného určenia 

Výmera lesov 
ochranných 

Bardejov 34 300 32 800 1 000 500 
Humenné 29 000 28 470 400 130 
Kežmarok 11 900 11 720 80 100 
Levoča 11 500 9 250 1 100 1 150 
Medzilaborce 23 800 23 330 300 170 
Poprad 70 700 30 900 26 100 13 700 
Prešov 35 500 33 920 1 050 530 
Sabinov 17 800 17 400 200 200 
Snina 50 200 44 550 5 000 650 
Stará 
Ľubovòa 

25 500 23 980 810 710 

Stropkov 18 500 18 300 100 100 
Svidník 25 600 24 600 800 200 
Vranov n. T. 28 800 27 930 400 470 
spolu 383 100 327 150 37 340 18 610 

 
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.). 
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C. Ekologické zásady obhospodarovania lesov 
Súčasný platný právny stav zakotvuje použitie spôsobu obnovy lesov, pričom v hospodárskych lesoch sa použije 
predovšetkým podrastový spôsob hospodárenia. Použitie holorubného spôsobu hospodárenia je možné len 
v taxatívne uvedených prípadoch. V ostatných kategóriách sa použijú miernejšie spôsoby hospodárenia vrátane 
výberkového. Platná legislatíva dáva predpoklady na ekologické hospodárenie v lesoch tak, aby sa sústavne 
zlepšovala ich biologická hodnota, odolnosť voči škodlivým činiteľom a zlepšovali ich funkcie a to najmä 
mimoprodukčné. Vzhľadom na to, že lesy sú národným bohatstvom bez ohľadu na ich vlastníctvo a predstavujú 
základný krajinotvorný a ekostabilizujúci prvok, ich verejno-prospešné funkcie majú nezastupiteľnú úlohu a ich 
rozvoj je štátnym záujmom, je potrebné pre zabezpečenie ich trvalo udržateľného rozvoja dôsledne dodržiavať 
platné právne predpisy zo strany vlastníkov, užívateľov, či štátnych alebo neštátnych, i štátnej správy všetkých 
stupňov. Tieto predpisy sa dotýkajú všetkých oblastí činností v lesníctve: výchova mladých porastov, ošetrovanie 
kultúr, obnova porastov, manipulácia a prenos semien a sadbového materiálu. Okrem iného dodržiavanie 
legislatívy sleduje udržanie kvalitnej genofondovej základne lesných drevín, ktorá je nevyhnutnou súčasťou 
obnovy lesov. 
Dodržiavanie právnych predpisov a ich použitie je preto nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľného rozvoja, 
ale nie jediným. Okrem toho je potrebné zvyšovať právne vedomie z hľadiska rozvoja lesov u všetkých, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom môžu z titulu svojej činnosti zasiahnuť do lesných ekosystémov. Okrem dodržiavania 
právnej stránky je potrebné prehodnotiť používané technologické postupy z niekoľkých hľadísk, najmä však: 

− ich pôsobenie na pôdny kryt (utláčanie ťažkou mechanizáciou); 
− nepriaznivý vplyv na životné prostredie (únik ropných derivátov, hluk, exhaláty, používanie 

chemických ochranných prostriedkov v ochrane kultúr). 
V rámci ekologických opatrení v hospodárení v lesoch je potrebné vhodnými spôsobmi stimulovať používanie 
ekologicky nezávadných pohonných a mazacích médií do mechanizmov pri súčasnom prísnejšom sledovaní 
technického stavu požívanej mechanizácie. Zlá situácia je predovšetkým  v prístupe obslužného personálu pri 
manipulácii s pohonnými látkami, mazadlami, ich prepravnými a spotrebiteľskými obalmi, ponechávaním 
nepotrebných znečistených súčiastok: laná, reťaze, pneumatiky, akumulátory, hydraulické hadice, časti motorov a 
pod. Otvorenou otázkou ostáva vývoj, výroba a použitie mechanizácie a technologických postupov do svahovitých 
flyšových oblastí a málo únosných plôch, ktorá by minimalizovala poškodzovanie pôdneho krytu jeho strhávaním 
alebo utláčaním. S tým súvisí aj budovanie a údržba lesnej dopravnej siete. 
V oblasti zachovania a zveľaďovania lesov je aktuálny program zalesňovania nelesných plôch nevyužiteľných na 
poľnohospodársku výrobu a to zalesnením dlhodobo nevyužívaných, poľnohospodársky nevyužiteľných plôch a 
prevodom poľnohospodárskych plôch dlhodobo porastených lesnými drevinami do lesného pôdneho fondu (tzv. 
biele plochy).V pestovaní lesa je potrebné klásť väčší dôraz na individuálnu ochranu sadeníc a mladých kultúr 
mechanickými odpudzovačmi, ochrannými prostriedkami a oplocovaním pred ohryzom a obhryzom zverou. Tieto 
opatrenia treba aplikovať najmä lesoch s výskytom vysokej raticovej zveri (jelenie poľovné revíry).Vhodným 
spôsobom na uplatnenie ekologických postupov predovšetkým v  štádiách mladín je vypracovávanie projektov 
preventívnych ozdravných opatrení a nápravných ozdravných opatrení, na ktoré môže prispieť aj Štátny fond 
zveľaďovania lesa. 
Ďalšou sférou pre zlepšenie stavu lesov a posilnenie významu mimoprodukčných funkcií lesov je dopracovať 
metódy ocenenia týchto funkcií a stanovenie ich hodnoty. Tieto funkcie sa nezískavajú samočinne, pretože je 
potrebné prispôsobiť im hospodárenie, ostávajú však naďalej tzv. voľnými úžitkami. Uvedené je nevyhnutné aj 
preto, že je možné očakávať nárast výmery lesov ochranných a účelových (osobitného určenia) vzhľadom na 
zaťaženosť životného prostredia a rastúce požiadavky obyvateľstva na využívanie mimoprodukčných funkcií lesov. 
Podľa niektorých autorov, najmä zahraničných (Maslow, Marszalek), sú preferované práve mimoprodukčné 
funkcie lesov. Pohľad na funkcie lesov bude potrebné prehodnotiť aj v našich podmienkach. 

1.2.8   Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo 
 
Formy cestovného ruchu 
Podľa dokumentov Koncepcie rozvoja cestovného ruchu na Slovensku schválenej 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: 
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• 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) - Priaznivý vplyv 
z hľadiska záťaže na prírodné prostredie spočíva v skutočnosti, že títo návštevníci sa v prevažnej miere 
sústreďujú v lokalitách koncentrácie kultúrnych a historických pamiatok, ktorými sú prevažne väčšie 
sídla a tak nezaťažujú prírodné prostredie. Medzi najvýznamnejšie prvky kultúrneho a historického 
dedičstva patria  predovšetkým lokality zaradené do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO – Národná 
kultúrna pamiatka Spišský hrad s historickými štruktúrami v okolí, Mestská pamiatková rezervácia 
Bardejov vrátane židovského suburbia a Drevený artikulárny kostol a historické centrum Kežmarku. 
Vysoká atraktívnosť lokalít svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO považovaných za 
klenoty v celosvetovom meradle bezprostredne vplýva na úroveň ich návštevnosti predovšetkým 
z hľadiska zahraničných návštevníkov. Významnými historickými sídelnými štruktúrami z hľadiska 
atraktívnosti pre účastníkov poznávacieho turistického ruchu sú predovšetkým mestské pamiatkové 
rezervácie Bardejov, Kežmarok, Levoča, Prešov, Podolínec, Spišská Kapitula a Poprad – Spišská Sobota, 
pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry Ždiar a Osturňa, národné kultúrne pamiatky (ďalej len NKP) 
– Súbor východoslovenských drevených kostolíkov a NKP Spišský hrad i múzeá ľudovej architektúry - 
skanzeny  v Starej Ľubovni, v Bardejovských Kúpeľoch, vo Svidníku a v Humennom.  Predovšetkým 
v jednotlivých vyššie uvedených mestských pamiatkových rezerváciách i pamiatkových rezerváciách 
ľudovej architektúry je strategickým cieľom vytvorenie podmienok pre dlhodobejší pobyt turistických 
návštevníkov s dotvorením ponuky ubytovacích a stravovacích zariadení. Významnými cieľmi 
náboženského turizmu na území Prešovského kraja sú predovšetkým významné pútnické miesta 
jednotlivých cirkví – Levoča, Gaboltov, Litmanová, Ľutina, Klokočov s významnou nárazovou 
koncentráciou turistických návštevníkov predovšetkým v termínoch konania odpustových slávností a pod. 

• kúpeľný a zdravotný cestovný ruch - V rámci územia Prešovského kraja sa nachádzajú významné zdroje 
prírodných liečivých vôd v Lučivnej, Vyšných Ružbachoch a Bardejovských Kúpeľoch s celoslovenským 
až medzinárodným významom, v Novej Ľubovni, Malom Sulíne, Červenom Kláštore a Šarišskom 
Štiavniku  s regionálnym významom a v Gánovciach s miestnym významom i mnohé pramene 
minerálnych vôd. Územie je rovnako bohaté na výskyt geotermálnych vôd. Významnými lokalitami 
výskytu týchto vôd sú Vrbov, Stará Lesná, Poprad, Veľký Slavkov, Plavnica a v oblasti Vranova nad 
Topľou a Humenného. Doposiaľ málo využívaný je potenciál v podobe splavovania rieky Poprad  od 
Spišskej Belej po štátnu hranicu s Poľskou republikou (prípadne do Noweho Saczu). 

• zimný cestovný ruch a zimné športy - sú pre Slovensko nemenej dôležitými formami, pre ktoré má naša 
krajina veľmi dobré prírodné podmienky. Lyžiarske strediská musia garantovať pre pobytovú klientelu 
dostatok snehu. Preto umelé zasnežovanie bude mať z hľadiska udržania návštevnosti zimných stredísk 
a predlžovania sezóny rastúci význam pri rešpektovaní únosnosti životného prostredia, najmä 
hydrologických podmienok a ochrany prírody. Orientovať sa treba hlavne na hostí z tých krajín, kde nie 
sú veľké možnosti na lyžiarske vyžitie a ich obyvatelia až na výnimky väčšinou nepatria ani do kategórie 
náročných lyžiarov (Maďarsko, Poľsko, Česko, Rusko, Ukrajina, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva, Estónsko, 
Bulharsko a Rumunsko). Týmto cieľovým skupinám treba pripraviť komplexnú ponuku kapacít, služieb 
a športovej vybavenosti, aby podporila trvalú a opakovanú návštevnosť. 
Pri rozvoji zimného cestovného ruchu a budovaní zimných rekreačných stredísk je potrebné preferovať 
dobudovanie, rekonštrukciu a zlepšovanie kvality už existujúcich zariadení a stredísk a nimi 
poskytovaných služieb, 

•  letná turistika a pobyty pri vode majú v našich klimatických a geografických pomeroch dobré podmienky 
                          pre rozvoj. Využívanie voľného času pri vodných plochách v letnom období sa stalo najmasovejšou 
                          formou rekreácie a športu. O termálne kúpaliská, nové aquaparky, voľné vodné plochy, jazerá, priehrady 
                          a rieky je narastajúci záujem zo strany domácej i zahraničnej klientely. Najmä zariadenia s celoročným 
                          využitím môžu v značnej miere prispieť k zníženiu zatiaľ výraznej sezónnosti, k vyššiemu využívaniu 
                          lôžkovej kapacity, k predĺženiu letnej sezóny a stabilizácii zamestnancov v nových profesiách.  
                         Výstavbou ďalších stredísk vhodných na trávenie voľného času, sa prispeje k zníženiu sezónnosti a k  

rozšíreniu možností vyplniť čas dovolenkára inými pohybovými a zábavnými aktivitami. 
• vidiecky cestovný ruch a agroturistika - Nízky počet obyvateľov a nízka hustota zástavby vytvárajú 

pôsobením pokojného prostredia vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, 
agroturistiky a chalupárstva. Pre tento druh turizmu sú vhodné lokality najmä v obciach s prirodzeným 
úbytkom obyvateľstva a z čoho sa akumuluje voľný stavebný fond najmä rázovitá architektúra (obce 
v podhorí Čergova, v uličskej doline, v okolí Medzilaboriec a Stropkova a pod.).  Špecifickým prvkom 
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v urbanizácii je kopaničiarska štruktúra osídlenia jednotlivých osád – miestnych častí obce Mníšek nad 
Popradom. 

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 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.  
 
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 predpokladov: 

- 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 územného plánu 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. 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.  
 

         Hlavné charakteristiky ubytovacích zariadení v okresoch Prešovského kraja v roku 2008 

okres 
počet 

ubytovacích 
zariadení 

počet 
izieb 

počet 
lôžok 

počet 
návštevníkov 

spolu 
domáci zahraniční 

využitie 
kapacity 
čisté 

Bardejov 33 1052 2435 43449 29431 14018 36,8 
Humenné 15 358 918 15787 12025 3762 19,1 
Kežmarok 109 1092 3131 61583 37956 23627 20,1 
Levoča 37 337 954 20200 9428 10772 14,7 
Medzilaborce 6 132 383 2919 2188 731 6,1 
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Poprad 251 5121 13777 446579 248371 198208 37,9 
Prešov 40 845 2341 62227 42276 19951 20,3 
Sabinov 14 260 846 10412 7174 3238 19,5 
Snina 12 151 437 6485 3210 3275 14 
Stará Ľubovňa 54 958 2673 43850 26872 16978 33 
Stropkov 22 235 783 4679 2796 1883 20,2 
Svidník 6 132 488 3858 2446 1412 7,7 
Vranov nad Topľou 26 316 986 14023 7074 1738 15,1 
Prešovský kraj 625 10989 30152 736051 435535 300516 31,2 
Slovenská republika 2490 48173 124323 3583879 1972071 1611808 28,8 
                                                                                             Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji, Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2008 
 
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. 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 
pobytu predstavovala 9 dní, čo súvisí so špecifikami liečebných kúpeľných pobytov (dĺžka procedúr, atď.). 
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. 

 
Rekreačné cesty vo vzťahu k medzinárodným a nadregionálnym väzbám  
Špecifikom regiónu sú možnosti, ktoré ponúka jeho územie tranzitnej a cieľovej turistickej doprave obzvlášť 
v smere sever – juh. Prírodné a turistické zázemie severovýchodného Slovenska ponúka dostatok aktivít pre 
tranzitnú a cieľovú turistickú dopravu a prispieva tak výrazne k  rozvoju cestovného ruchu na Slovensku. Pre tento 
účel sú prirodzene vytvorené  turistické trasy využívané pre medzinárodnú individuálnu a hromadnú dopravu 
s koridorom aj pre železničnú dopravu. Dostupnosť regiónu je podporovaná medzinárodným letiskom Poprad a aj 
medzinárodným letiskom Košice, ktoré je mimo regiónu, ale je v dobrej dostupnej vzdialenosti najmä napojením 
na diaľnicu D1. Ďalšími letiskami regionálnej úrovne sú letiská Prešov, Kamenica nad Cirochou, Svidník a 
Ražňany.  Na tieto hlavné koridory naväzujú ďalšie doplnkové trasy prepájajúce existujúce a aj potencionálne 
centrá medzinárodného turizmu lokalizovaných na území kraja. 
Hlavnými cestnými komunikáciami turistických koridorov medzinárodnej úrovne sú prepojenia: 
-  severo–južné prepojenie východným Slovenskom od severských a pobaltských štátov smerom na Balkán, 
         - (Kraków – Nowy Targ) Poľská republika – Podspády – Spišská Belá – Kežmarok – Poprad – Vernár – 

Rožňava – Tornaľa – Kráľ – Maďarská republika (Budapešť) s vylúčením nákladnej tranzitnej dopravy v 
úseku Podspády – Spišská Belá – Poprad – Rožňava – hranica s MR, 

         - (Varšava) – Rzeszów – Vyšný Komárnik – Svidník – Stropkov – Domaša – Vranov nad Topľou – Trebišov 
– hranica s MR. 
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- prepojenie západo–východné  z južnej časti Slovenska, zachytávajúce diagonálne prepojenie naprieč Európou 
(od juhozápadnej Európy po severovýchodnú Európu) , 

    - Viedeň  -  Bratislava  (Česká republika) – Žilina – Prešov - Košice – Užhorod – Kyjev. 
Doplňujúcimi  cestnými komunikáciami nadregionálnych turistických koridorov  sú prepojenia: 
-  Malý tatranský okruh -Vitanová – Oravice – Zuberec – Liptovský Hrádok – Pribylina – Starý Smokovec – Ždiar 

- Javorina s vylúčením tranzitnej nákladnej dopravy v celom úseku , 
- „Pobaltský koridor“, hranica PR – Palota – Medzilaborce – Humenné (Šírava)– Michalovce – hranica MR, 
-  Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné – Medzilaborce – hranice PR, 
-  Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné - Snina – Ubľa – hranica s UR. 
Sieť doplňujúcich cestných komunikácií turistických koridorov regiónu tvoria: 
-   hranica PR - Becherov – Zborov – Bardejov – Prešov, 
-   Stebnícka Huta- hranica PR- Blechnarka-Wysowa, 
-  hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Stará Ľubovňa – (Mníšek nad Popradom –Stará Ľubovňa) – Lipany – 

Sabinov – Prešov, 
-   hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Spišská Stará Ves – Spišská Belá – Kežmarok - (Poprad – Vernár) –  
     (Vrbov) - Levoča – (Prešov)  Spišská Nová Ves – hranica MR. 
- Osadné – hranica PR  (Balnica). 
Medzinárodné a cieľové turistické významné železničné trate sú : 
- hranica PR – Čirč – v smere Poprad  a v smere Prešov – Kysak – Košice – Čaňa  - hranica MR , 
- hranica PR – Palota – Medzilaborce – Humenné – Strážske -  Michalovce – hranica UR. 
Sieť prepojení vytvárajú aj medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce významné 
turistické centrá v Európe. 
 
Rekreačné cesty regionálneho charakteru 
Na sieť medzinárodných a nadregionálnych koridorov cestnej, železničnej, cyklistickej a pešej prepravy  naväzujú 
regionálne a miestne turistické cesty, ktoré zohľadňujú regionálne a miestne podmienky rekreácie. Táto regionálna 
sieť umožňuje návštevníkom dosiahnuť atraktívne zariadenia z  hlavných centier turizmu a rekreácie, ktoré 
poskytujú informácie o svojom okolitom území. 
Štruktúra turistických ciest je tvorená : 
- automobilovými komunikáciami s možnosťou využívania pre cyklistickú dopravu, 
- železničnými traťami regionálneho významu, tatranskou železnicou a lanovkami, 
- špeciálnymi cyklistickými cestami pre horskú a vidiecku cykloturistiku, 
- značkovanými turistickými chodníkmi naväzujúcimi na medzinárodné a celoštátne magistrály. 

Špeciálnu sieť tvoria náučné chodníky na atraktívnych územiach prírody, v jaskynných komplexoch  
a  prepájajúcich významné kultúrne a historické pamiatky. 

Rekreačné cesty je potrebné rozvíjať vytváraním stavebnotechnických podmienok a rezerv plôch pre ďalšie 
turistické, cykloturistické a netradičné druhy dopráv. 

 
Regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regiónu: 
a) Tatranská cyklomagistrála, 
b) 007 Podtatranská magistrála, 
c) 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva), 
d) 015 Šarišská cyklomagistrála, 
e) 016 Východokarpatská cyklomagistrála, 
f) 018 Slanská cyklomagistrála, 
g) Nová Pieninská cyklomagistrála, 
h) Toryská magistrála. 
 
Regionalizácia cestovného ruchu na území Prešovského kraja 
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 
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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 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 Regionalizácií 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 bezozbytku, bolo toto kritérium síce významné, ale nie jediné. Na objektívnejšie zaradenie do kategórií 
mali teda vplyv aj ďalšie faktory vrátane záujmu ochrany prírody:  
- 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. 
 
 Medzinárodný Národný Nadregionálny Regionálny 
početnosť,veľkosť a význam subregiónov 
v území 

Dobrý 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

Priemerný 
 

intenzita turizmu a dosiahnuté výsledky (podiel 
pobytového, dlhodobého a krátkodobého 
turizmu, celoročného a sezónneho turizmu) 

Výborný 
 

Výborný 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

postavenie turizmu v ekonomike regiónu, jeho 
prosperita 

Výborný 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

Priemerný 
 

štruktúra návštevnosti Dobrý Dobrý 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

konkurencieschopnosť na domácom 
a zahraničnom trhu 

Výborný 
 

Výborný 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

stupeň atraktívnosti (estetická úroveň krajiny, 
atmosféra, imidž) 

Výborný 
 

Výborný 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

- kvalita vybavenosti územia Výborný Dobrý 
 

Dobrý 
 

Priemerný 
 

 
Štyri regióny cestovného ruchu Prešovského kraja ( tatranský, spišský, šarišský, hornozemplínsky ) boli na základe 
tohto hodnotenia zaradené do prvých troch kategórií:  

1. kategória - región tatranský, spišský v dlhodobom horizonte  
2. kategória – spišský v strednodobom horizonte, šarišský,  
3. kategória - hornozemplínsky, ktorý je ale na území kraja reprezentovaný len mestami Levoča a Spišské 

Podhradie so svojim zázemím. 
 

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: 
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� 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. 
V nasledujúcej tabuľke môžeme vidieť potenciál regiónov Prešovského kraja podľa jednotlivých aktivít. 
 
Potenciál regiónov Prešovského kraja podľa jednotlivých aktivít 

aktivita potenciál strednodobý horizont dlhodobý horizont 

pobyt-rekreácia pri vode dobrý hornozemplínsky hornozemplínsky 

  priemerný     

  základný tatranský tatranský, šarišský 

pobyt-rekreácia pri termálnej vode vysoký   tatranský, šarišský 

  dobrý tatranský   

vodné športy dobrý   hornozemplínsky 

  priemerný hornozemplínsky tatranský 

vodná turistika - vodáctvo zvýšený   tatranský 

pobyt - rekreácia v kúpeľoch vysoký tatranský, šarišský   

pobyt v horskom - lesnom prostredí vysoký   tatranský 

  
dobrý 

  šarišský, hornozemplínsky, 
spišský     

pobyt na vidieku (vidiecky 
turizmus) dobrý   tatranský, spišský 

  priemerný   hornozemplínsky, šarišský 

pešia turistika vysoký tatranský tatranský 

  dobrý šarišský hornozemplínsky, spišský 

  základný hornozemplínsky   

cykloturistika vysoký tatranský tatranský 

  dobrý spišský spišský, šarišský 

  priemerný   hornozemplínsky 

  základný šarišský, hornozemplínsky   

horolezectvo zvýšený   tatranský 

paragliding     tatranský 

návšteva jaskýň - speleológia zvýšený tatranský tatranský, spišský 

zjazdové lyžovanie - snowboarding vysoký tatranský tatranský 

  dobrý   spišský, šarišský 

  priemerný šarišský   

  základný hornozemplínsky hornozemplínsky 

lyžiarska turistika, skialpinizmus vysoký   tatranský 

  dobrý   spišský 

  priemerný   šarišský 

  základný   hornozemplínsky 

bežecké lyžovanie vysoký tatranský   

  základný spišský, šarišský   

poznávanie kultúrno - historických 
pamiatok 

vysoký spišský, šarišský, tatranský spišský, šarišský, tatranský 

priemerný hornozemplínsky hornozemplínsky 
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návšteva múzeí a galérií dobrý 
tatranský, šarišský, 
hornozemplínsky   

  priemerný spišský   

poznávanie miestnych tradícií zvýšený tatranský   

  základný spišský, šarišský, hornozemplínsky   

iné športové aktivity priemerný tatranský, šarišský   

  základný spišský, hornozemplínsky   

návšteva podujatí (šport, kultúra, 
spoločenské náboženské, folklórne) 

priemerný 
tatranský, spišský, šarišský, 
hornozemplínsky   

účasť na veľtrhoch a výstavách       

účasť na kongresoch, 
konferenciách a seminároch 

dobrý tatranský   

základný šarišský   

obchodný turizmus priemerný tatranský, spišský, šarišský   

  základný hornozemplínsky   

ubytovacie služby vysoký tatranský   

  priemerný spišský, šarišský, hornozemplínsky   
Zdroj – upravené podľa Regionalizácia cestovného ruchu na Slovenskej republike, Ústav turizmu, 2005 

Nasledovný prehľad uvádza stručné charakteristiky štyroch  regiónov CR Prešovského kraja  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. 
 
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. Je potrebné modernizovať plochy na uskutočňovanie vrcholových 
športových podujatí v Kežmarku, Lučivnej, Poprade, vo Svite, na Štrbskom Plese, v Štrbe a miestnej časti 
Tatranská Štrba, v Starom Smokovci a Tatranskej Lomnici. 
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 
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           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: 
- 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, Mlynica, 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). 

 
Hlavnými rekreačnými krajinnými celkami  v rámci Tatranského regiónu sú: 

 
RKC Vysoké Tatry 

Je najatraktívnejším a najvýznamnejším RKC v rámci Prešovského kraja, pričom podstatnú časť územia    
zaberá TANAP. Ťažiskom RKC je sústredenie stredísk turizmu, športu, kúpeľných centier medzinárodného 
významu. Vysokohorské a podhorské prostredie vytvára vynikajúce predpoklady pre atraktívne rekreačné a 
športové činnosti počas celého roka. Najvýznamnejšími centrami sú Štrbské pleso, Smokovce, vo 
vysokohorskom pásme Solisko a Hrebienok. Súčasťou RKC sú tiež podtatranské obce s vhodnými 
predpokladmi pre vidiecku turistiku. 

RKC Belianske Tatry 
             Vysokohorská a podhorská krajina Belianskych Tatier vymedzená Vysokými Tatrami, riekou Poprad a 

Spišskou Magurou. Prírodné a klimatické podmienky vytvárajú predpoklad pre medzinárodný a 
nadregionálny turizmus a šport, kúpeľníctvo a liečbu pri zachovaní priority  ochrany prírody na území 
TANAP-u. Najvýznamnejšími strediskami sú Tatranská Lomnica, Stará  Lesná,  Mlynčeky, Spišská Belá, 
Tatranská Kotlina a Ždiar, vo vysokohorskom pásme Skalnaté pleso a chata pri Zelenom plese, chata 
Plesnivec a Belianska jaskyňa.  

 
RKC Spišská Magura 

Horský až podhorský charakter územia vytvára podmienky pre horskú turistiku, zjazdové a bežecké 
lyžovanie. Územie RKC je bohaté na zachovalé súbory ľudovej architektúry a na obce vhodné pre vidiecku 
turistiku. Vymedzenému územiu dominuje lyžiarske stredisko Jezersko – Malá Franková, pamiatková 
rezervácia ľudovej architektúry Osturňa, kúpeľné miesto Vyšné Ružbachy, so zázemím v Nižných 
Ružbachoch a rekreačný priestor Ružbašská Míľava. 
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RKC Ľubické predhorie 
Krajinné prostredie s horskou a podhorskou krajinou vymedzené riekou Poprad, Kozími chrbtami a 
územím zvláštneho záujmu v Levočských vrchoch. Územie má vhodné podmienky pre poznávací a 
vidiecky turizmus, rozvoj chalupárstva, športový rybolov a rekreačné a športové aktivity založené na báze 
geotermálnych vôd. V RKC je najvýznamnejším Vrbov, strediská Pikovce, Spišský Štvrtok, Dolina 
Tvarožnianského potoka. 

RKC Kozie chrbty 
Územie s horskou a podhorskou krajinou na hornom toku Hornádu od Liptovskej Tepličky po Spišský 
Štiavnik, umiestnené medzi Kozími chrbtami, Nízkymi Tatrami a Slovenským rajom. Ponúka široké 
spektrum turistických, rekreačných a športových aktivít. Priestory turizmu v tomto území sú založené na 
báze termálnych vôd a podmienkach pre alpské športy. V priestore sú najvýznamnejšie strediská 
v Liptovskej Tepličke, Lopušnej doline, Gánovciach a Spišskom Štiavniku. 

RKC Pieniny 
Predstavuje veľmi cenné prírodné a rekreačné územie medzinárodného významu. Horská a podhorská 
krajina vytvára dobré predpoklady pre zimné športy. Stav osídlenia vytvára  podmienky pre rozvoj 
chalupárstva. Výraznou črtou RKC je vzájomná prepojenosť s priľahlým rekreačno-kúpeľným územím 
Poľskej republiky. Najvýznamnejším strediskom je Červený Kláštor. 

RKC Ľubovnianska vrchovina 
Územie RKC je vymedzené severnou a východnou časťou Ľubovnianskej vrchoviny so sústavou obcí 
ležiacich prevažne v hraničnom prielome rieky Poprad.RKC vytvára vhodné podmienky pre pobyt 
v horskom prostredí spojený s vodnou turistikou na rieke Poprad a poznávaním ľudovej architektúry. 
Charakter vidieckeho osídlenia vytvára vhodné podmienky pre chalupárstvo. 

 
Okresy patriace do tatranského regiónu cestovného ruchu: 
 
Okres Kežmarok            
Prírodný potenciál okresu Kežmarok, jeho pestrosť, kultúrno-historické pamiatky a ľudová architektúra spoločne 
s folklórom vytvára veľmi dobré predpoklady pre rozvoj turizmu. V severovýchodnej časti okresu sa nachádza 
Pieninský národný park s prioritou ochrany prírody. Hraničná rieka Dunajec, rekreačný a kúpeľný potenciál 
prihraničných oblastí vytvára možnosti intenzívneho zapojenia okresu do medzinárodného cestovného ruchu. Na 
zvýšenie  záujmu je plánovaná výstavba Thermal parku s hotelom v Spišskej Starej Vsi. Ďalšou uvažovanou 
investičnou akciou je chodník pre peších a cyklistov Spišská Stará Ves – Lysá nad Dunajcom – Centrum, spojená 
s predpokladanou výstavbou lyžiarskych vlekov v miestnej časti Lysá nad Dunajcom.   V okrese je, okrem oblasti 
Starej Lesnej, nízky štandard základných služieb. Chýbajú stravovacie zariadenia vyšších kategórií, ako aj 
rýchleho občerstvenia. Je malá ponuka doplnkových služieb, ktoré umožňujú kultúrne, spoločenské, zábavné a 
športové vyžitie návštevníkov. V budúcnosti po zrušení Vojenského obvodu Javorina počítať s priestorom pre 
funkčné využitie územia s prevládajúcou funkciou cestovného ruchu a turizmu pri zohľadnení pôvodných funkcií 
územia. Do doby zrušenia vojenského obvodu plánovanou výstavbou, resp. ďalšími aktivitami, nezasahovať ani 
iným spôsobom neobmedzovať zabezpečovanie úloh obrany štátu v tomto vojenskom obvode. 

Na území okresu sa nachádzajú  RKC Belianske Tatry, RKC Spišská Magura, RKC Pieniny a RKC Ľubické 
predhorie, ktoré presahujú hranice okresu. Rozvoj turizmu v okrese vychádza z nasledovných zásad : 
- rozvoj nových stredísk turizmu orientovať do podhoria Východných Tatier a Zamaguria – mimo hlavného 

hrebeňa a územia Pieninského národného parku, a tým odbremeniť centrálne časti Vysokých Tatier, 
- vhodnou dopravnou infraštruktúrou prepojiť centrálne časti Vysokých Tatier s predhorím a oblasťou 

Zamaguria, 
- vytvárať predpoklady pre rozvoj cykloturistiky, 
- pre všestranné uspokojenie nárokov návštevníkov výrazne zlepšiť kvalitu a ponuku základných a 

doplnkových služieb, 
- na území národných parkov nebudovať nové ubytovacie kapacity, 
- v strediskách turizmu považovať za základ zvyšovania štandardu vybavenia dobudovanie technickej 

infraštruktúry, 
- pre rozvoj vidieckej turistiky využívať upravené poľnohospodárske objekty (mlyny, sýpky a pod.), 
- pri dodržaní zásad pamiatkovej obnovy rekonštruovať atraktívne kaštiele, meštianske domy a objekty ľudovej 

architektúry pre účely turizmu. 
-       vybudovať súbežný cyklistický chodník v trase štátnej cesty I/67 v úseku Spišská Belá – Tatranská Kotlina,  
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- vytvorenie zóny rozvoja cestovného ruchu Šarpanec  
- vytvárať predpoklady pre vybudovanie náučných chodníkov okrem územia, kde je odôvodnené, že táto aktivita 

bude spôsobovať degradáciu územia 
- vybudovať zónu prímestskej rekreácie v priestore malého vodného diela Belanský rybník. 
S cieľom vytvoriť realizačné predpoklady pre rozvoj turizmu odporúčame uvažovať so zriadením okružnej 
Pieninskej cyklistickej cesty v trase Spišská Stará Ves -  Červený Kláštor – Haligovce - Veľký Lipník – Lesnica – 
Sczawnica – Krościenko – Krośnica – Sromowce Wyžne – Sromowce Nižne. Ďalšími cykloturistickými trasami sú 
trasy v podhorí Belianskych Tatier – ide o projekt, ktorý je súčasťou väčšieho projektu - Podtatranská magistrála, 
t.j. cyklotrasy okolo celých Tatier (po slovenskej a poľskej strane), napr. Červený Kláštor – obec Majere – mesto 
Spišská Stará Ves – obec Lysá nad Dunajcom – vodné dielo Czorsztyn v dĺžke 9-11km. Rozvoju cestovného ruchu 
by mohla napomôcť obnova existujúcich a sprístupnenie nových turistických chodníkov v zmysle záverov 
posudzovania vplyvov na životné prostredie „Obnova a dobudovanie TZCH a cyklotrás v Belianskych Tatrách 
a ich podhorí,  2007“.  
 Zaujímavá z pohľadu cestovného ruchu sa javí revitalizácia mŕtveho ramena Dunajca  v obci Červený Kláštor.  
Prepojenie väčšej ponuky atraktivít ponúka navrhovaný agroturistický a golfový areál v obci Vlková s prepojením 
na rybníky a termálne kúpalisko v susednej obci Vrbov. V okrese Kežmarok, v povodí Červeného potoka, 
dobudovaním rekreačného priestoru Mlynica vznikne plnohodnotný komplex turizmu a cestovného ruchu. 
Pre zvýšenie turistického potenciálu územia Pienin na oboch stranách štátnej hranice je navrhnutá a pripravená k 
realizácii cyklistická a pešia lávka cez rieku Dunajec spájajúcu obec Červený Kláštor a obec Šromovce Niźne na 
poľskom území v lokalite hraničného znaku II/105 (PR). 
 
Okres Poprad 
V okrese Poprad sa nachádza jediné typické pohorie vysokohorského charakteru v Prešovskom kraji. 
Vysokohorský reliéf a vhodné klimatické podmienky zaraďujú toto územie medzi najvýznamnejšie oblasti 
turizmu na Slovensku.  Prírodný potenciál územia, jeho pestrosť a variabilita, vysoký podiel atraktívnej krajiny 
s kultúrno-historickými pamiatkami, ľudovou architektúrou a folkórom vytvára veľmi dobré predpoklady pre 
rozvoj turizmu. Na území sa nachádzajú Tatranský národný park, Národný park Nízke Tatry a Národný park 
Slovenský raj, ktorých územia sú v značnom rozsahu vyhlásené za prírodné rezervácie s prioritou ochrany prírody.  
Vysoké a Belanské Tatry majú dominujúce funkcie v oblasti kúpeľov, liečebnej starostlivosti, medzinárodného a 
nadregionálneho turizmu. „Na území TANAP v rámci mesta Vysoké Tatry sú strediskami turizmu a kúpeľníctva 
mestské časti Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Kežmarské Žľaby, Nová Polianka, Nový Smokovec, 
Podbanské, Starý Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Kotlina, Tatranská Lesná, Tatranská Lomnica, Tatranské 
Matliare, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby. Ďalšími strediskami turizmu na území TANAPu sú obce Ždiar, 
Tatranská Javorina, Štôla a miestna časť obce Štrba Tatranská Štrba.“ 
Významnými  centrami rekreácie sú aj  rekreačné priestory v katastroch Gerlachov, lokality Piesková baňa 
a Smrečky a v priestore Veľkého Slavkova lokality Pod lesom a Losy I a Losy II. V platnom územnom pláne obce 
je navrhovaný lesopark s klimatickými kúpeľmi, ktorý by sa mohol stať ďalšou atraktivitou pre návštevníkov. 
Rozšíriť a zatraktívniť ponuku pre návštevníkov by mohlo vybudovanie adrenalínového lezeckého centra v starom 
kameňolome v Tatranskej Kotline, ktoré je už dnes prevádzkované ako neverejné lezecké centrum. Pokiaľ by bolo 
sprístupnené verejnosti, plnilo by nielen športovú, ale aj kultúrnu a výchovno-vzdelávaciu funkciu. 
Perspektívnym sa môže stať rekreačný priestor Mlynica – sever (presná špecifikácia v urbanistickej štúdii obce 
Mlynica na tento rekreačný priestor), ktorý priamo nadväzuje na severnú hranicu zastavaného územia obce 
Mlynica. Súčasťou tohto rekreačného priestoru je rekreačný priestor Červený potok, ktorý je plánovaný ako 
základňa pre mestský a kultúrny cestovný ruch (možnosť kongresového cestovného ruchu), letnú turistiku 
a cykloturistiku. Rozvoj cestovného ruchu môže zabezpečiť aj modernizácia a dobudovanie už existujúcich 
zariadení, čo by malo menší dopad na chránené územia.  Z tohto pohľadu je zaujímavé dobudovanie lyžiarskych 
tratí a zjazdoviek v obci Ždiar: Jedná sa o štyri strediská – Ždiar Strednica, Ždiar Strachan, Bachledova dolina, 
s prepojením na obce M. Franková, Jezerské a Lendak. Strediská by sa po dobudovaní infraštruktúry mohli stať 
celoročnými strediskami cestovného ruchu.  
V ostatných častiach okresu je nižší štandard základných služieb, ubytovania a stravovania. Chýbajú stravovacie 
zariadenia vyšších kategórií a zariadenia rýchleho občerstvenia. Širšia ponuka doplnkových služieb, pre kultúrne a 
športové vyžitie návštevníkov, chýba na celom území okresu. V okrese vymedzila urbanistická koncepcia ako 
hlavné rekreačné krajinné celky RKC Vysoké Tatry, RKC Belianske Tatry a RKC Kozie chrbty, ktoré presahujú 
hranice okresu. Rozvoj turizmu v okrese vychádza z nasledovných zásad :  
- novou výstavbou nezvyšovať ubytovacie kapacity v strediskách na území národných parkov, 
- nové strediská situovať najmä do podhorských častí okresu,  
- vytvárať predpoklady pre rozvoj cykloturistiky, 
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- znižovať turistickú záťaž exponovaných vysokohorských priestorov rozšírením a skvalitnením ponúkaných 
doplnkových služieb v existujúcich strediskách, 

- v strediskách turizmu považovať za základ zvyšovania štandardu vybavenia dobudovanie technickej 
infraštruktúry, 

- pre rozvoj vidieckej turistiky využívať upravené poľnohospodárske objekty (mlyny, sýpky a pod.), 
- pri dodržaní zásad pamiatkovej obnovy rekonštruovať atraktívne kaštiele, meštianske domy a objekty ľudovej 

architektúry pre účely turizmu. 
 
Okres  Stará Ľubovňa 
Veľká pestrosť prírodných atraktivít s pohoriami Spišská Magura a Ľubovnianska vrchovina  i bohatosť kultúrno-
historického dedičstva poskytujú vhodné podmienky pre celoročné rekreačné využitie krajiny. Významným 
znakom je prepojenosť s kúpeľným a rekreačným územím južnej časti vojvodstva Nowy Sacz. 
V oblasti Spišskej Magury je dominujúca funkcia kúpeľov celoštátneho významu Vyšné Ružbachy vrátane ich 
zázemia Nižných Ružbách a Ružbašskej Míľavy s vybavenosťou pre vodné športy. Vybavenosť oblasti dopĺňa 
termálne kúpalisko a lyžiarsky areál vo Vyšných Ružbachoch. Na území Pienin je dominantnou aktivitou 
splavovanie Dunajca na pltiach (cca 40 000 návštevníkov ročne), pričom zariadenia turizmu sú vybudované v obci 
Červený Kláštor a v časti Smerdžonka (kúpele). Oblasť Ľubovnianskej vrchoviny je ideálna pre vidiecku turistiku 
a chalupárstvo, problémom je nerozvinutá vybavenosť. Rekreačný potenciál Levočských vrchov znemožňuje 
využívať Vojenský obvod  Javorina. V budúcnosti po jeho zrušení počítať s priestorom pre funkčné využitie 
územia s prevládajúcou funkciou cestovného ruchu a turizmu pri zohľadnení pôvodných funkcií územia. Do doby 
zrušenia vojenského obvodu plánovanou výstavbou, resp. ďalšími aktivitami, nezasahovať ani iným spôsobom 
neobmedzovať zabezpečovanie úloh obrany štátu v tomto vojenskom obvode. 

Na území kúpeľov Vyšné Ružbachy je nutné rešpektovať štatút kúpeľného miesta Vyšné Ružbachy, ochranné 
pásma prírody, prírodných liečivých vôd a potrebnú rekreačnú vybavenosť odsunúť a sústrediť v priestore 
Nižných Ružbách a Ružbašskej Míľavy v Novoľubovnianskych kúpeľoch, kde sú zdraje minerálnych vôd 
(možnosť plniarenského využitia) perspektívne obec uvažuje o využití tohto priestoru na rehabilitačno-rekreačné 
pobyty ako doplnkové služby (oživenie tradície kúpeľov) k existujúcej zimnej vybavenosti. Pre využívanie 
geotermálnych zdrojov Plavnica 2 (Plavnica 1) sa navrhuje zriadenie termálneho kúpaliska Kovaľov vrch v obci 
Hromoš, kde sa predpokladá využívanie aj liečebných účinkov mierne rádioaktívnej vody za podmienky 
vyriešenia likvidácie vôd. Aktivity v priestore mikroregiónu Ľubovnianka dávajú predpoklad  pre ďalší rozvoj 
cestovného ruchu a rekreácie.  
Zimnú ponuku okresu obohatí novobudované lyžiarske stredisko v Litmanovej. 
Celoročným využitím bude uvažovaná Relax zóna Veľký Lipník, využívajúca geotermálnu vodu, ako rekreačné 
stredisko s aquaparkom a ďalšími  funkciami vrátane vodných športov nadregionálneho významu. 
V údolí rieky Poprad na trase Hniezdne – Stará Ľubovňa – Novoľubovnianske Kúpele je možné vyhradiť väčšie 
územie pre rekreačno-športovú činnosť   cyklotrasy, oddychové plochy, táboriská). V obci Hniezdne v miestnej 
časti „Údolie mládeže“ je možné využitie minerálného siričitého prameňa na rehabilitačné účely. Nevyhnutnou 
podmienkou rozvoja cestovného ruchu v okrese je dobudovanie technickej infraštruktúry, nakoľko len      4 sídla 
(Stará Ľubovňa, Podolínec, Kamienka, Vyšné Ružbachy) majú celoobecnú kanalizáciu a ČOV. Potrebná je 
rekonštrukcia úsekov ciest II/543 Hniezdne – Červený Kláštor, III/54322 Plavnica – Malý Lipník – Sulín 
(Legnava) a dobudovať obslužnú komunikáciu v úseku Sulín – Medzibrodie – Mníšek nad Popradom. 
V krajinnom priestore prielomového údolia rieky Poprad tvoriacej štátnu hranicu s Poľskou republikou má 
výrazný potenciál plniť funkciu rekreačného priestoru medzinárodného významu i s možnosťou rozvoja 
kúpeľných funkcií oblasť „Za Baštou v k. ú. Malý Sulín v priestorovom i funkčnom prepojení na obec Žegiestów 
nachádzajúcej sa na území Poľskej republiky. Výhodou pre turistov je i blízkosť Sulínskeho prameňa s voľným 
odberom kvalitnej minerálnej vody. Rovnako je možné v tomto priestore tvorenom katastrálnymi územiami Veľký 
Sulín a Malý Sulín uvažovať s vybudovaním prístavísk na rieke Poprad určených pre vodácku turistiku.  
Pre aktivizáciu cestovného ruchu je potrebné uvažovať s otvorením hraničného priechodu Ruská Voľa – Lelúchow 
(len osobná doprava). Limitom pre rozvoj cestovného ruchu je rozšírenie hraníc PIENAP-u pozdĺž štátnej hranice 
s Poľskom (po k.ú. Litmanová) z dôvodu napojenia na Pieninski park narodowy v Poľsku. Rozvoj uvedeného 
priestoru je potrebné koordinovať s poľskou stranou. 
Doposiaľ málo využitý je potenciál rekreačného cestovného ruchu pri vode. Atraktívnym sa ukazuje splavovanie 
rieky Poprad v úseku od Spišskej Belej po štátnu hranicu s Poľskom (prípadne  do Noweho Saczu) a možnosť 
využitia vodnej plochy pri Orlove na rekreáciu a pobyt pri vode. 
S cieľom vytvoriť realizačné predpoklady pre rozvoj turizmu odporúčame preveriť možnosť zriadenia okružných 
cykloturistických trás údolím rieky Poprad po oboch stranách štátnej hranice v úseku Milik – Andrzejówka – 
Žegiestów – Sulín - Malý Lipník – Legnava a Sulín ( alt. Legnava) – Malý Lipník – Plavnica – Plaveč – Orlov – 
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Andrejovka - Čirč - Leluchów - Muszyna - Milik ( alt. Žegiestów). s využitím  priechodov pre malý pohraničný 
styk Sulín - Źegiestów a Legnava - Milik a Čirč - Leluchów. 
 
Spišský región 
Spišský región má na základe hodnotenia v regionalizácií cestovného ruchu v strednodobom horizonte 
nadregionálny a v dlhodobom horizonte až medzinárodný význam. Na území kraja je tvorený okresom Levoča. 
Treba však pripomenúť, že 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 oblasť donedávna 
uzavretých Levočských vrchov. 
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: 
- základný potenciál – Baldovce, 

• zimný cestovný ruch a zimné športy: 
- základný potenciál – Dravce, stredisko Závada, 

• letná turistika a pobyty pri vode: 
- základný potenciál – Dravce,  

• 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. 
 
Hlavnými rekreačnými krajinnými celkami  v rámci Spišského regiónu sú: 
 
RKC Stredný Spiš a Levočské vrchy 

Ťažiskom RKC je poznávanie pamiatok kultúrneho a prírodného dedičstva v území (MPR Levoča, lokalita 
svetového kultúrneho dedičstva UNESCO Spišský hrad a okolie). Malebnosť podhorskej krajiny pod 
Levočskými vrchmi i charakter osídlenia vytvárajú vhodné podmienky pre chalupárstvo a vidiecku 
turistiku. 

Okresy patriace do spišského  regiónu cestovného ruchu: 

Okres Levoča 
Územie okresu Levoča poskytuje vynikajúce predpoklady pre kultúrny  a poznávací turizmus kombinovaný 
s agroturistikou v podhorí Levočských vrchov i Braniska. 
Okres disponuje značným množstvom pamiatok kultúrno-historického dedičstva. Najvýznamnejšou je lokalita 
Spišský hrad a okolie (MPR Spišské Podhradie,, MPR Spišská kapitula, NKP Spišský hrad, NKP kostolík v obci 
Žehra) zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Prírodné hodnoty 
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uvedeného priestoru (NPR Dreveník, NPR Sivá Brada) dotvárajú jeho skvelý potenciál pre rekreačné využitie. 
Celé územie je pripravované na ochranu v rámci plánovanej CHKO Spiš ako unikátneho veľkoplošného 
chráneného územia zahrŕňajúceho pamiatky kultúrneho dedičstva i chránenú prírodu. Problémom v meste Spišské 
Podhradie je zlý technický stav pamiatok v historickom jadre a nedostatok ubytovacích kapacít. 
Mesto Levoča, ktorého historické jadro je MPR, disponuje dostatočne rozzvinutými ubytovacími kapacitami. 
Potrebné je dobudovať doplnkové služby (rekonštrukcia a dostavba kúpaliska, prírodné fitness-centrum, golfové 
ihrisko a pod). Prioritou sa javí naďalej záchrana a obnova kultúrno-historických pamiatok, najmä NKPu Chrámu 
sv. Jakuba. 
Za najperspektívnejší priestor rozvoja rekreácie a cestovného ruchu na území okresu Levoča možno považovať 
priestor Levočských vrchov a najmä lokalitu Levočská dolina s potenciálom plniť funkciu strediska rekreácie a 
cestovného ruchu nadregionálneho až medzinárodného významu.   
Významným rekreačným priestorom ako perspektívneho strediska CR je v lokalite Dravce, jej miestna časť 
Bukovinka z ktorej sú dostupné významné lokality  rekreačných oblastí regiónu s nadregionálnym významom. 
V budúcnosti po zrušení Vojenského obvodu Javorina počítať s priestorom pre funkčné využitie územia 
s prevládajúcou funkciou cestovného ruchu a turizmu pri zohľadnení pôvodných funkcií územia. Do doby 
zrušenia vojenského obvodu plánovanou výstavbou, resp. ďalšími aktivitami, nezasahovať ani iným spôsobom 
neobmedzovať zabezpečovanie úloh obrany štátu v tomto vojenskom obvode. 

Z hľadiska vidieckeho turizmu sú najlepšie podmienky v obciach v podhorí Levočských vrchov – Vyšné a Nižné 
Repaše, Torysky, Oľšavica. Pre splnenie perspektívneho cieľa je potrebné dokončiť infrašruktúru, zlepšiť celkový 
stav obcí a zachovať charakter zástavby. Obec Oľšavica má koncepčne spracovaný projekt agroturistickej 
problematiky – výstavbou areálu s komplexným vybavením v chotári Diván a Spišská (potrebné posúdiť 
z ekologického hľadiska). Ako so sídlom vidieckeho turizmu je  možné uvažovať i so zámočkom v Levočskej 
doline s možnosťou zriadenia poľovného revíru. 
V lyžiarskom stredisku Závada je nutné zriadiť umelé zasnežovanie a rozšíriť ubytovacie a stravovacie služby.  
Miestna  časť obce Dravce – Bukovinka má vhodné podmienky na vyboduvanie lyžiarskych terénov, agroturistiku 
a pobytovú turistiku. 
S cieľom vytvoriť realizačné predpoklady rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v priestore hornej Torysy a 
západnej časti pohoria Branisko uvažovať s výstavbou cesty III. triedy v úseku Vyšný Slavkov – Poľanovce 
s napojením na trasu diaľnice D1 prostredníctvom mimoúrovňovej križovatky v Behárovciach, ktorá by túto 
oblasť sprístupnila pre domácich a zahraničných turistických návštevníkov za podmienky dodržania ekologických 
a technických daností. 
 
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. 
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Významné lokality: 
� mestského typu – Prešov, Bardejov, 
� miesta s kultúrnymi pamiatkami – Bardejov (pamiatky UNESCO, múzeum v prírode), súbor drevených 
           kostolíkov východného obradu, Dukla, Svidník, 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, 
� 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, Medvedie, 
- 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. 
 
Hlavnými rekreačnými krajinnými celkami  v rámci šarišského  regiónu sú: 
RKC Čergov 

Územie RKC, ktorého ťažiskom je rovnomenné pohorie, ponúka atraktívne prírodné prostredie vhodné pre 
turistiku a zimné športy. Malebné a rázovité obce v podhorí predstavujú vhodný potenciál pre vidiecku 
turistiku. Územie Čergova je pripravené na vyhlásenie za CHKO, čo je nutné rešpektovať. 

RKC Bachureň - Branisko 
Územie RKC vymedzené rovnomennými pohoriami vytvára dobré podmienky pre letnú a zimnú turistiku a 
lyžovanie. Vhodným zázemím  sú podhorské obce vhodné na chalupárske využitie i rázovitá obec Lačnov, 
ktorá je vyhlásená za pamiatkovú zónu. 

RKC Slánske vrchy 
Slánske vrchy majú charakter kľudovej zóny (potrebné uvedený stav rešpektovať) s vhodnými 
podmienkami pre letnú a zimnú turistiku v prírodnom prostredí. Vhodné vybavenostné zázemie 
predstavujú podhorské obce vhodné pre vidiecku turistiku. V súčasnosti je spracovaný projekt na 
vyhlásenie Slánskych vrchov za CHKO. 

RKC Busov 
RKC Busov sa nachádza v severnej časti okresu Bardejov pozdĺž štátnej hranice s Poľskom a vzhľadom 
k rozvoju rekreačných aktivít na poľskej strane možno povedať, že fakticky prekračuje štátnu hranicu. 
Najväčšou devízou RKC je zachovalé prírodné prostredie s možnosťami zimného športovania. Atraktívnu 
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ponuku územia dopĺňajú kultúrne pamiatky (MPR Bardejov, drevené kostolíky) či kúpeľné miesto 
Bardejovské kúpele. 

RKC Dukla 
Uvedený RKC tvorí severná časť Laboreckej vrchoviny od cesty II/575 po štátnu hranicu s Poľskom. 
Ťažisko územia  tvorí navrhovaná CHKO Laborecká vrchovina (zo súčasnej CHKO Východné Karpaty) so 
zachovalým prírodným prostredím a dobrými podmienkami pre rozvoj zimných športov. Jeho súčasťou je 
areál pamätníka na Dukle a Údolie smrti – pamätné miesta 2. svetovej vojny i pozoruhodné kultúrno-
historické pamiatky – drevené kostolíky. Vybavenostným zázemím RKC je mesto Svidník. 

 
Okresy patriace do šarišského  regiónu cestovného ruchu: 
 
Okres Sabinov 
Územie okresu Sabinov svojou pestrosťou a rozmanitosťou vytvára veľmi vhodné podmienky pre rozvoj rekreácie 
a turizmu. Nosnými prvkami cestovného ruchu sú zimné športy. 
Zimné lyžiarske strediská vyrástli v pohoriach Čergov. Je to rekreačný priestor Drienica – Lysá s dobrými 
predpokladmi rozvoja vďaka situovaniu v blízkosti dopravného koridoru sever-juh, čo predurčuje možnosti 
rozšírenia klientely zo zahraničia (Poľsko, Maďarsko). V pohorí Bachureň sú to vzájomne prepojené rekreačné 
priestory Dubovica – Žliabky a Renčišov – Búče, pričom potenciál oblasti nie je zďaleka plne využitý Problémom 
je sezónna návštevnosť týchto stredísk. Vybavenostným zázemím je mesto Sabinov so svojou pamiatkovou zónou. 
Z hľadiska perspektívneho využitia zimných stredísk v budúcnosti je dobudovanie a skvalitnenie služieb. 
V rekreačnom priestore Drienica – Lysá je to vybudovanie rehabilitačného strediska formou dostavby 
k existujúcemu krytému bazénu s komplexnou ponukou služieb. Vybudovanie zjazdovej trate pri sedačkovej 
lanovej dráhe nie je z ekologických dôvodov žiadúce, potrebné je naopak dobudovať infraštruktúru pre doplnkové 
služby. V priestore Dubovica – Žliabky je to výstavba krytého bazéna plus ďalších doplnkových služieb. 
V priestore Renčišov – Búče je vhodné využiť potenciál obce Renčišov majúcej vynikajúce predpoklady pre 
chalupníctvo a vidiecku turistiku. Dobudovanie priestoru Dubovica – Žliabky a Renčišov – Búče je možné až po 
nutnej realizácii technickej infraštruktúry. 
V súvislosti s plánovaným vyhlásením CHKO Čergov je nutné nebudovať ďalšie rekreačné priestory vo voľnej 
krajine a rozvoj turizmu viazať na existujúci rekreačný priestor Drienica – Lysá a chalupnícku rekreáciu 
v horských a podhorských obciach. Veľmi vhodné podmienky na chalupníctvo má hlavne obec Olejníkov – 
Majdan. 
Z hľadiska možnosti zvýšenia celoročného využitia potenciálu územia Čergova je vhodné lokalizovať zariadenia 
letnej rekreácie do priestoru medzi obcami Drienica a Jakubovany –  viacúčelová vodná nádrž a s tým spojené 
aktivity. Vhodným areálom pre využívanie  pre CR je kaštieľ s lesoparkom v Šarišských Dravciach a bývlé kúpele  
Švabľovka .   
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. 
 
Okres Prešov 
Územie okresu Prešov zaberajúce oblasť dolného Šariša má vhodné predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu. 
Ťažiskovými oblasťami sú poznávanie kultúrno-historických pamiatok v sídlach doplnené o možnosti letnej a 
zimnej rekreácie v Slánskych vrchoch. Najvýznamnejším strediskom cestovného ruchu je mesto Prešov so svojou 
výhodnou polohou na križovatke dopravných trás východ-západ a sever-juh. Stred mesta je MPR a mesto samotné 
vytvára výborné predpoklady pre poznávací turizmus aj koncentráciou kultúrno-historických pamiatok nielen 
v samotnej MPR, ale aj v bezprostrednom okolí mesta (NKP Solivar, pamiatková zóna Lačnov atď.). V meste 
Prešov je nutné rozšíriť ponuku ubytovacích a stravovacích zariadení a ďalších doplnkových služieb.  Rekreačný 
priestor Sigord v Slánskych vrchoch je viazaný na využitie vodnej nádrže Sigord ležiacej v hodnotnom prírodnom 
prostredí vhodnom na koncotýždňovú i dlhodobú rekreáciu. Uvedený priestor je možné doplniť ďalšími službami 
pri rešpektovaní ekologických kritérií a funkčne rozšíriť o priestor obce Zlatá Baňa. Samotná obec má vynikajúce 
predpoklady pre chalupníctvo a vidiecku turistiku s možnosťou využívať už existujúci lyžiarsky vlek. Krajinný 
priestor Pusté pole je nutné zachovať vo svojej prirodzenej podobe. Akákoľvek výstavba v tomto priestore je 
neprípustná kvôli prírodnej rezervácii Pusté pole i vysokej ekologickej a krajinárskej hodnote územia 
predstavujúcej jedinečnú prírodnú scenériu v rámci celého kraja (Slánske vrchy sú pripravované na vyhlásenie za 
CHKO). V území je možné zriadenie lyžiarskych bežeckých trás s previazanosťou na rekreačný  priestor Sigord a 
obec Zlatá Baňa, kde je možné viazať ubytovacie kapacity a obslužné zariadenia v obci (vidiecka turistika). 
Oblasť Pustého poľa je obľúbenou oblasťou pre bežecké lyžovanie so šestnásťkilometrovým bežeckým okruhom a 
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v posledných rokoch sa tu organizujú i preteky psích záprahov. Pre dopravné sprístupnenie uvedeného 
rekreačného priestoru rekreačnou dopravou sa navrhuje vybudovať tzv. Delnianska cyklotrasa v trase pôvodného 
železničného násypu bývalej lesnej železničky vedúcej z mesta Prešov cez rekreačný priestor Sigord do obce Zlatá 
Baňa s ukončením trasy v krajinnom priestore Pusté pole.  
Významným prvkom prírodného i kultúrnohistorického dedičstva v území sú Dubnícke opálové bane. Tie sú 
unikátnym prvým ložiskom drahého opálu. V súčasnosti je táto lokalita navrhovaná na prípadný zápis do 
Svetového kultúrneho dedičstva. Pre vytvorenie realizačných predpokladov pre prílev domácich a predovšetkým 
zahraničných turistických návštevníkov je potrebné obnoviť, rekonštruovať a sprístupniť kultúrno – historické a 
technické pamiatky (banské diela a stavby po ťažbe drahých opálov) a zároveň vytvoriť skanzen dokumentujúcich 
životné podmienky, techniku a kultúru prvých ťažiarov drahého opálu.  
 Rekreačný priestor Lipovce – Šindliar je potrebné rozvíjať s prihliadnutím na ochranné pásma pŕirodných zdrojov 
minerálnych stolových vôd v Lipovciach. Rozvoj cestovného ruchu je potrebné viazať na existujúce kapacity a 
rozvoj vidieckej turistiky a chalupníctva v obciach Šindliar a Lipovce a využitie pamiatkovej zóny Lačnov. 
Pre skvalitnenie služieb a využitie potenciálu územia zabezpečiť realizáciu novonavrhovaného zariadenia 
Rekreačnorehabilitačného areálu v priestore medzi obcami Šindliar a Lipovce (Cyfrovaná). 
Nedostatok vhodných vodný plôch pre letnú rekreáciu v okrese Prešov navrhujeme obnoviť pôvodný zámer 
zriadiť účelovú rekreačnú nádrž / sústavu vodných plôch / „Brezina“ v priestore medzi obcami Tulčík a Záhradné. 
Uvedený priestor má predpoklady pre celoročné využitie. 
Zlepšenie napojenia cyklotrás a turistických chodníkov s prepojením na pohorie Čergov a zlepšenie napojenia na 
okres Bardejov (Osikov, V.Raslavice) by pomohlo sprístupniť celý mikroregión Stráže. Zároveň je potrebné 
venovať zvýšenú pozornosť rozvoju agroturistiky a vidieckej turistiky s cieľom využiť podnikateľské aktivity 
v danej oblasti s možnosťou  využitia a revitalizácie existujúcich nefunkčných poľnohospodárskych stavieb. 
 
Okres Bardejov 
Územie okresu Bardejov má veľmi priaznivé podmienky pre rozvoj rekreácie a turizmu, ktoré však ešte nie sú 
dostatočne využívané. Nosnými prvkami sú kúpeľníctvo, kultúrno – historické dedičstvo a zimná rekreácia. 
Cestovný ruch v okrese je v prevažnej miere koncentrovaný v historickom meste Bardejov – administratívnom 
centre horného Šariša. Historické centrum mesta je MPR s dvoma významnými NKP – chrámom sv. Egídia 
(bazilika minor) a Mestskou radnicou a zachovalým hradobným systémom, ktorému bola v roku 1986 udelená 
Európska cena – zlatá medaila Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOS pri UNESCO za záchranu 
historických pamiatok a v roku 2002 bola MPR zapísaná do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO. 
V bezprostrednej nadväznosti na mesto sa nachádzajú Bardejovské kúpele s pôvodným ale aj novodobým 
komplexom liečebných zariadení. Rekreačné priestory Regetovka - Stebnícka Huta, a Makovica – Nižná Polianka 
v Ondavskej vrchovine a priestor Kríže v  Čergovskom pohorí majú vyhovujúcu kapacitu lyžiarskych  zariadení – 
vlekov. Chýba im však komplexná vybavenosť. Stále rastúci počet návštevníkov z Poľska im dáva dobrú 
výhľadovú perspektívu. Horská a  podhorská časť regiónu vykazuje úbytok obyvateľstva a tým vznik prebytku 
bytového fondu, pritom tieto oblastí sú mimoriadne vhodné pre turizmus a rekreáciu formou vidieckej turistiky 
a chalupárstva. Medzi ciele poznávacieho turizmu okrem Mesta Bardejov možno radiť predovšetkým drevené 
sakrálne stavby – kostolíky východného obradu zo 17. a 18. storočia – NKP Hervartov, Krivé, Frička, Tročany, 
Lukov – Venecia, atď. Pre ďalší rozvoj cestovného ruchu je potrebné predovšetkým dobudovanie stredísk 
v Stebníckej Hute, Regetovke, Nižnej Polianke, Krížoch, Cigeľke, Hertníku, Osikove, Raslaviciach, v obci Zlaté, 
Mníchovskom Potoku, Bardejove – Pri starej hati, Bardejovskom Mihaľove na strediská s celoročným využitím, 
príp. ich orientovať aj na chalupársku rekreáciu. V priestore Bartošovce – Hertník - rekreačný priestor,  vytvoriť 
podmienky pre zriadenie rekreačnej vodnej plochy. 
Návrh rekreačnej oblasti Magura v sebe zahŕňa riešenie širšieho územia severne od mesta Bardejov. Jedná sa o 
priestor medzi Bardejovom a obcami Zlaté, Stebník a Stebnícka Huta, v ktorom sa uvažuje so vznikom rekreačnej 
oblasti nadregionálneho významu s celoročným využitím. V rôznych častiach oblasti sú podľa prírodných danosti 
a podmienok navrhnuté jednotlivé rekreačné strediska s rôznym funkčným využitím. medzi Dlhou lúkou a 
Bardejovskými kúpeľami je uvažovaný aquapark s celoročnou prevádzkou a v prípade možnosti aj s geotermálnou 
vodou. 
Juhozápadne od obce Stebník je navrhnuté lyžiarske stredisko s viacerými zjazdovkami a sedačkovými lanovými 
dráhami na severovýchodných svahoch pohoria Stebnícka Magura. 
V náväznosti na lyžiarske stredisko je predpokladaný rozvoj turistickej zóny Stebník - Stebnícka Huta. 
Lyžiarske stredisko bude pre turistov prístupné z obce Stebník motorovými vozidlami a taktiež priamo z priestoru 
aquaparku pri kabínkovej lanovkovej dráhy. Toto prepojenie je dôležité z hľadiska bezkonfliktného prístupu do 
lyžiarskeho strediska turistov z Bardejovských kúpeľov. Kabínková lanovka bude s celoročnou prevádzkou a bude 
využívaná v rámci letnej turistiky. 
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Východne od obce Zlaté sú využité priaznivé terénne podmienky pre návrh golfového areálu s niekoľkými 
ihriskami a ďalšími súvisiacimi funkciami. 
V dolnej časti Mníchovského potoka je navrhnutá vodná plocha, ktorá vznikne jeho prehradením. Bude využívaná 
na rybolov a vodné športy. 
V priestore medzi Bardejovom, Bardejovskými kúpeľmi a obcou Zlaté je navrhnutý systém cykloturistických 
chodníkov. 
Účelom vybudovania navrhovanej turistickej oblasti je snaha prilákať do danej oblasti turistických návštevníkov 
na dlhodobejšie pohyby, čo by malo podporiť a zabezpečiť dlhodobejší rozvoj a hospodársky rast mesta Bardejov 
a celej dotknutej oblasti. 
Podstatný význam má obnova kultúrno-historického dedičstva – MPR Bardejov, drevené kostolíky, hrad Zborov a 
pod. Ako veľmi perspektívne sa javí vybudovanie stredísk vidieckej turistiky, predovšetkým v prihraničných 
obciach okresu.V súvislosti s perspektívnym prepojením priestorov turizmu na oboch stranách štátnej hranice a 
vzájomným prepojením kúpeľných miest Krynica a Bardejov je nutné vybudovať hraničný priechod Kurov – 
Muszynka a rekonštruovať cestné komunikácie Kurov – Tarnov a Becherov – štátna hranica.  
 
Okres Svidník 
Územie okresu Svidník predstavuje značný potenciál pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu, na druhej strane 
tieto podmienky nie sú ešte dostatočne využívané. Okres je centrom Podduklianskeho regiónu, s letiskom, na 
križovatke významných cestných komunikácií smerujúcich do Poľska, Prešova, Bardejova s lokalizáciou 
významných kultúrnych pamiatok regiónu, v smere na rekreačnú oblasť Domaša,  Vranova n. Topľou a Maďarskú 
republiku. Vojenským a národopisným múzeom pamiatkami ľudového staviteľstva ..., bohatstvom lesov i 
zachovalým životným prostredím je potrebné územie okresu,  v rozvojových zámeroch, orientovať na budovanie 
kapacít pre rekreáciu a cestovný ruch. .  Za účelom zvýšenia atraktivity cezhraničného turizmu sa navrhuje pre 
malý pohraničný styk zriadenie prechodu pre turistiku, cykloturistiku a netradičnú dopravu Roztoky – hranica 
Poľská republika. 
Koncepcia organizácie cestovného ruchu vychádza z ako ťažiskového rekreačného krajinného celku Dukla, ktorý  
predstavuje funkčne špecializovaný priestor s významom pamiatkovým a poznavácím (vojenské múzeum 
v prírode). Ťažiskom priestoru je navrhovaná CHKO Laborecká vrchovina spolu s pamätníkom Dukla, 
Vojenským múzeom v prírode a Údolím smrti. Nachádzajú sa tu obce, ktoré vykazujú úbytok obyvateľstva a tým 
prebytok bytového fondu, čo dáva dobré podmienky pre rozvoj chalupárstva a vidieckej turistiky. Zimné stredisko 
Šarbov je zatiaľ bez ubytovacích kapacít, ale s potrebným vybavením (lyžiarskymi vlekmi).Prímestska rekreácia 
v meste Svidník je uspokojovaná v prímestských rekreačných priestoroch   a areáli zimných športov. Bývalé 
miestne kúpele Šarišský Štiavnik so štyrmi prameňmi kyselieksú využité na sociálne účely (detská ozdravovňa). 
Medzi ciele poznávacieho turizmu patria predovšetkým drevené kostolíky – NKP (Ladomírova, Krajné Čierno, 
Šemetkovce, Nižný Komárnik atď.). Ako nosný  z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v okrese v budúcnosti je 
potrebné považovať kultúrno-poznávací turizmus kombinovaný s vidieckou turistikou či chalupárstvom 
s perspektívnymi možnosťami celoročnej rekreácie. 
Rekreačný priestor Šarbov je potrebné dobudovať o ubytovacie kapacity v obci, umelé zasnežovanie príp. ďalší 
vlek s perspektívnym rozšírením priestoru o obec Medvedie, kde sa dobudováva zasnežovanie lyžiarskeho svahu. 
Ubytovacie kapacity s lyžiarskymi vlekmi sú v neďalekom zimnom stredisku Medvedie. Zároveň je potrebné 
rekonštruovať prístupovú komunikáciu III. triedy. Pri tomto rozvoji je potrebné rešpektovať podmienky 
navrhovanej CHKO Laborecká vrchovina.  Veľmi dobré predpoklady v regióne má vidiecka turistika a 
chalupárstvo, ktoré môžu zabrániť postupnému vymieraniu týchto obcí. V súčasnosti jediná ucelená ponuka 
vidieckej turistiky je v Lužanoch pri Topli.Pre sprístupnenie okresu je potrebné dobudovať letisko vo Svidníku a 
rýchlostnú štvorpruhovú komunikáciu sever-juh. Perspektívne je možné obnoviť predvojnové tradície 
 kúpeľníctva v Šarišskom Štiavniku. V obci sú vytvorené podmienky na ochranu prírodných minerálnych vôd. 
V súčasnosti prebiehajú práce  na vyhlásení minerálnych vôd v Šarišskom Štiavniku za prírodné liečivé zdroje. 
 
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, na rozlohe 430 ha. 
Hlavné druhy turizmu:  
� silný domáci cestovný ruch, 
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� 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: 
� 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, Stakčín – lokalita Ruské,  
• 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 vybavenosti. Impulzom pre región 
môže byť zámer tematického zábavného parku Vtáčie údolie (najväčšieho v strednej Európe) v blízkosti 
Humenného (Ptičie, Chlmec). Tento impulz vytvorí podmienky pre udržanie a zvýšenie prosperity a kvality života 
v tomto území, sprístupní dovolenku „všetkým“, zvýši kvalitu a počet pracovných miest v cestovnom ruchu a zvýši 
hodnotu prírodného a kultúrneho bohatstva. 
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.  
 
Hlavnými rekreačnými krajinnými celkami  v rámci regiónu sú: 
RKC Domaša 

Tento RKC vytvára obalová krivka vodnej nádrže Domaša, zahŕňajúca v sebe strediská turizmu pri vodnej 
ploche i sídla s vidieckym turizmom. Vodná nádrž sa nachádza v atraktívnom prírodnom prostredí a 
vytvára výborné podmienky pre pobyt pri vode, vodné športy a letnú turistiku v okolitých lesoch. 
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V nadväznosti na letné využitie rekreačného priestoru je potrebné do rekreačných aktivít zapojiť priľahlé 
sídla, pričom rozvoj rekreácie v nich spájať na osobitostiach pobytu v dedinskom prostredí. 

RKC Nízke Beskydy 
Je to malebne formovaná pahorkatina až vrchovina, ktorá poskytuje vhodné podmienky predovšetkým pre 
letnú rekreáciu aj vo väzbe na RKC Domaša. Rozvoj cestovného ruchu bude založený na vysokom podiele 
nevyužívaného bytového fondu so zachovaním štýlovosti. Nízka hustota zástavby obcí umožňuje rekreáciu 
formou chalupárstva. Nevyhnutnou podmienkou oživenia cestovného ruchu je výstavba vybavenosti a 
technickej infraštruktúry. Na území RKC sú vybudované rekreačné strediská v zázemí Humenného. 

RKC Východné Karpaty 
RKC Východné Karpaty je súčasťou trilaterálnej slovensko-poľsko-ukrajinskej medzinárodnej biosférickej 
rezervácie. V slovenskej časti rezervácie bol vyhlásený NP Poloniny. Územie RKC poskytuje vhodné 
podmienky pre vidiecku poznávaciu turistiku, ktorej roszah sa rozšíri o priľahlú poľsku a ukrajinskú časť 
biosférickej rezervácie po sprevádzkovaní nových hraničných priechodov. Kým na území biosférickej 
rezervácie Bukovské vrchy (Národný park Poloniny – priority ochrany prírody) sú možnosti cestovného 
ruchu obmedzené a výstavba športovo-rekreačných zariadení vo voľnej prírode je limitovaná, sústava sídiel 
pozdĺž južného okraja CHKO má vhodné podmienky pre pobyt v horskom prostredí v spojení 
s agroturistikou. 

RKC Vihorlat 
Územie je vymedzené pohorím Vihorlat a jeho predhoriami, pričom najkrajšiu časť zaberá CHKO 
Vihorlat. Rekreácia je sústredená do priestorov Chlmec – Porúbka (prímestská rekreácia mesta Humenné) a 
Sninské rybníkly (prímestská rekreačná zóna pre Sninu, Stakčín).V severovýchodnej časti RKC sú vhodné 
podmienky pre turistiku v horskej krajine. Významnou atraktivitou sú drevené kostolíky – NKP. V obciach 
sú vhodné podmienky pre vidiecku turistiku.  

 
Okresy patriace do hornozemplínskeho   regiónu cestovného ruchu: 

 
Okres Stropkov 
Územie okresu Stropkov ležiace na rozhraní horného Zemplína a Šariša poskytuje vhodné podmienky 
predovšetkým pre pobyt pri vode, zimné športy i vidiecku turistiku. Ťažiskom letnej rekreácie je rekreačný 
priestor Valkov pri VN Domaša. Vodná nádrž je situovaná v atraktívnom prírodnom prostredí a poskytuje vhodné 
podmienky pre pobyt pri vode a vodné športy. Stredisko rekreácie a cestovného ruchu Valkov predstavuje jeden 
z najperspektívnejších  rozvojových priestorov pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu rekreačného krajinného 
celku Domaša. Atraktívne a veľmi kvalitné prírodné prostredie, tvorené priľahlými lesnými masívmi 
predstavujúcich vhodný rozptyľovací priestor pre návštevníkov, umožňuje predĺženie  sezónnosti využitia tohto 
strediska a v stredisku rekreácie a cestovného ruchu Valkov vytvára po nevyhnutnej realizácii infraštruktúry a 
potrebnej vybavenosti i podmienky na celoročné využitie. Na základe týchto skutočností odporúčame, v rámci 
funkčnej špecializácie a vzájomnej kooperácie jednotlivých stredísk rekreácie a cestovného ruchu i samotných 
obcí v priestore vodnej nádrže Domaša, stredisko rekreácie a cestovného ruchu Valkov prioritne orientovať okrem 
orientácie na pobyt pri vode i na najrozšírenejšie formy dynamickej turistiky (pešia turistika, cykloturistika),  
aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné vychádzky v prírodnom prostredí) i rozvoj športových aktivít 
s prednostným zameraním na skupinu uprednostňujúcich aktívne prežitie dovoleniek či voľného času. 
Vzhľadom na značne kolísajúcu hladinu vodnej nádrže Veľká Domaša v jej hornej časti, v blízkosti vyústenia 
toku rieka Ondava do samotnej vodnej nádrže nie sú príliš vhodné priestorové možnosti pre rozšírenie 
rekreačného využívania bezprostredného okolia vodnej plochy VN Veľká Domaša predovšetkým pre kúpanie a 
vodné športy. Priestor sa stáva vzhľadom k biotopu s kolísavou hladinou VN významnou ornitologickou lokalitou 
a je navrhovaný za chránené územie. Umiestňovanie zariadení CR v tomto priestore je potrebné zosúlaďovať 
s ohľadom na záujmy, podľa pokynov na ochrany vtáčích území, pri rešpektovaní hygienických kritérií využívania 
celého priestoru Domaše pre  CR.  Z uvedeného dôvodu je navrhovaná  lokalizácia centier  strediska CR 
v južnejšej časti nádrže,  v priestore zátoky a ústia potoka Hrabovčík do vodnej nádrže a svahových priestorov na 
východnom brehu tejto  nádrže s navrhovanou preložkou cesty II/557 v úseku obec Turany nad Ondavou – ústie 
potoka Hrabovčík v dostatočnej vzdialenosti od samotnej vodnej nádrže. Stredisko rekreácie a cestovného ruchu 
Turany nad Ondavou je potrebné prioritne orientovať okrem orientácie na pobyt pri vode i na najrozšírenejšie 
formy dynamickej turistiky (pešia turistika, cykloturistika),  aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné 
vychádzky v prírodnom prostredí) i rozvoj športových aktivít s prednostným zameraním na skupinu 
uprednostňujúcich aktívne prežitie dovoleniek či voľného času s požiadavkami na nadštandardné služby.  
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Výhodou obce Bžany je funkčná prepojenosť so strediskom rekreácie a cestovného ruchu Valkov vytvárajúca 
realizačné predpoklady pre využívanie tam lokalizovaných služieb i pre návštevníkov ubytovaných v samotnej 
obci i obmedzená možnosť lokalizácie plážových plôch v samotnej obci, v jej bezprostrednej blízkosti.  
V obci Lomné je navrhované sústredenie vyššej športovej vybavenosti s lokalizáciou športových plôch s využitím 
pre turistických návštevníkov ubytovaných v stredisku cestovného ruchu a rekreácie.  Valkov i v návrhovom 
období čiastočná funkčná prepojenosť so strediskom rekreácie a cestovného ruchu Valkov vytvárajúca realizačné 
predpoklady pre využívanie tam lokalizovaných služieb i pre turistických návštevníkov ubytovaných v samotnej 
obci. Obe tieto obce je potrebné prioritne orientovať okrem aktivít spojených s vidieckou turistikou predovšetkým 
na športové aktivity, hypoturistiku, najrozšírenejšie formy dynamickej turistiky (pešia turistika, cykloturistika) i 
aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné vychádzky v prírodnom prostredí) s prednostným zameraním 
na skupinu uprednostňujúcich prežitie dovoleniek či voľného času v pokojnom a tichom prostredí (rodiny s deťmi 
a pod.) s nižšou cenovou úrovňou ubytovania a služieb a pod. 
Vzájomná prepojenosť existujúcich turistických značených chodníkov vytvára výborné podmienky pre 
zookruhovanie výletných trás s rôznou dĺžkou a obtiažnosťou. Pre dotvorenie ponuky v prípade strediska Valkov i 
jednotlivých obcí sú navrhnuté okruhové výletné turistické trasy. 
Do funkčného systému rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v priestore vodnej nádrže Veľká Domaša sú zahrnuté 
i jednotlivé prvky prírodného, kultúrneho a historického dedičstva plniace funkciu cieľov poznávacieho turizmu 
alebo navštevovaných výletných miest. 
Perspektívne možnosti rozvoja má vidiecka turistika, hlavne v priestore Suchá – Driečna – Miková, kde sa počíta 
s výstavbou agroturistického komplexu(výstavba lyžiarskych vlekov, hotela v Driečnej). V obci Miková sa 
uvažuje s úpravou domčekov na ubytovanie v súkromí. Zároveň sa v obci plánuje zriadenie izby A. Warhola a 
Technické múzeum ťažby ropy. Vhodné podmienky pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky má obec 
Šandal, kde je v prevádzke lyžiarsky vlek a jazda na saniach s konským záprahom. Ráta sa s opravou malého 
prírodného kúpaliska. V okolí sú vhodné podmienky pre cestnú cyklistiku, horské bicykle i pešiu turistiku. 
Atrakciou územia je chov jeleňov. V meste Stropkov sa začína s výstavbou rekreačno-rehabilitačného strediska na 
báze hypoterapie s komplexnými službami (vodoliečba, sauna, solárium, tenisové kurty a pod.). Medzi obcou 
Tisinec a mestom Stropkov sa uvažuje s výstavbou strediska zdravého životného štýlu. Uvedené zariadenia 
výrazne obohatia turistickú ponuku okresu a významovo prekračujú regionálnu úroveň. 

 
Okres Vranov nad Topľou 
Územie okresu Vranov, zaberajúceho oblasť horného Zemplína, poskytuje vhodné podmienky predovšetkým pre 
pobyt pri vode, vodné športy a vidiecku turistiku. Ťažiskom rekreácie a cestovného ruchu v okrese je rekreačný 
priestor vodnej nádrže Domaša. Vodná nádrž je situovaná v atraktívnom prírodnom prostredí a poskytuje vhodné 
podmienky pre pobyt pri vode  a vodné športy. Stredisko rekreácie a cestovného ruchu Nová Kelča predstavuje 
napriek značnému stupňu zastavanosti územia perspektívny  rozvojový priestor pre rozvoj rekreácie a cestovného 
ruchu rekreačného krajinného celku Domaša. Stredisko rekreácie a cestovného ruchu Nová Kelča je potrebné 
prioritne orientovať okrem rekreačných aktivít spojených s pobytom pri vode i na najrozšírenejšie formy 
dynamickej turistiky (pešia turistika, cykloturistika), aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné 
vychádzky v prírodnom prostredí v prírodnom prostredí s prednostným zameraním na skupinu uprednostňujúcich 
aktívne prežitie dovoleniek či voľného času. 
Priestorové podmienky pre rozvoj aktivít rekreácie a cestovného ruchu so sústredením ubytovacích, stravovacích a 
iných doplnkových služieb pre turistických návštevníkov okrem existujúceho strediska rekreácie a cestovného 
ruchu sú ešte k dispozícii v lokalite Za horou v priestore plošne ohraničenom polostrovom Krym s existujúcim 
autokempingom, korytom a ústím Dlhého potoka vytvárajúcim malebnú zátoku, kótou Za horou (219,2 m.n.m.) a 
trasou štátnej cesty II/557. V takto vymedzenom priestore sú už v súčasnom období lokalizované rôzne ubytovacie 
zariadenia. Vyššie uvedený takto vymedzený priestor je potrebné priestorovo a predovšetkým funkčne prepojiť 
s existujúcim areálom autokempingu nachádzajúceho sa na polostrove Krym s lokalizáciou navzájom sa 
dopĺňajúcej vybavenosti a služieb pre turistických návštevníkov.  
Obec Holčíkovce má veľmi dobré urbanizačné predpoklady rozvoja cestovného ruchu v podobe jej situovania v 
malebnej polohe v údolí potoka Ondalík v neveľkej vzdialenosti od samotnej vodnej nádrže. Neveľká vzdialenosť 
obce od vyššie uvedených stredísk rekreácie a cestovného ruchu umožňuje ich dobrú dostupnosť pre turistických 
návštevníkov spojenú s minimálnymi časovými stratami. Obec Holčíkovce je potrebné prioritne orientovať okrem 
aktivít spojených s vidieckou turistikou i na najrozšírenejšie formy dynamickej turistiky (pešia turistika, 
cykloturistika), aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné vychádzky v prírodnom prostredí) 
s prednostným zameraním na skupinu uprednostňujúcich prežitie dovoleniek či voľného času v pokojnom a 
tichom prostredí (rodiny s deťmi a pod.) s nižšou cenovou úrovňou ubytovania a služieb a pod. 
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Stredisko rekreácie a cestovného ruchu Poľany - Eva predstavuje jeden z najperspektívnejších  rozvojových 
priestorov pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu predovšetkým  formou realizácie ich priestorového a 
funkčného prepojenia. Najvýraznejšou výlučnou strategickou a komparatívnou výhodou strediska Poľany – Eva je 
jeho situovanie v juhovýchodnej časti vodnej nádrže Veľká Domaša v priestore, kde táto vodná nádrž vzhľadom 
na svoje priestorové parametre i hĺbku vody vytvára  realizačné predpoklady pre vodné športy i priestorové 
podmienky pre lokalizáciu predovšetkým zariadení nadštandardných doplnkových služieb pre turistických 
návštevníkov. Stredisko rekreácie a cestovného ruchu Poľany - Eva prioritne orientovať na pobyt pri vode a vodné 
športy, rekreačné a športové aktivity funkčne naviazané na tu lokalizovanú nadštandardnú vybavenosť 
s prednostným zameraním na skupinu uprednostňujúcich pasívne i aktívne prežitie dovoleniek či voľného času 
s nadštandardnými službami. 
Najvýraznejšou lokalizačnou výhodou strediska rekreácie a cestovného ruchu Domaša – Dobrá je jeho malebná 
poloha vo veľmi atraktívnom prírodnom prostredí malebnej zátoky vodnej nádrže obklopenej priľahlými lúčnymi 
priestormi a rozľahlými lesnými porastami. predstavuje jeden z najperspektívnejších  rozvojových priestorov pre 
rozvoj rekreácie a cestovného ruchu rekreačného krajinného celku Domaša. stredisko rekreácie a cestovného 
ruchu Domaša - Dobrá je potrebné prioritne orientovať okrem orientácie na pobyt pri vode i na najrozšírenejšie 
formy dynamickej turistiky (pešia turistika, cykloturistika),  aktivity rekreačného turizmu (rekreačné a relaxačné 
vychádzky v prírodnom prostredí) i rozvoj športových aktivít, s prednostným zameraním na skupinu 
uprednostňujúcich aktívne prežitie dovoleniek či voľného času. 
Vodná nádrž Malá Domaša z hľadiska jej rekreačného potenciálu využiteľná skôr pre vodné športy (člnkovanie, 
vodné bicykle) resp. rybárčenie, menej pre kúpanie. Výhľadovou potenciálnou turistickou aktivitou v rámci 
záujmového územia mikroregiónu Domaša i mimo tohto územia s využitím pre turistických návštevníkov 
ubytovaných v rámci tohto mikroregiónu ostáva možnosť splavovania plťami resp. vodácka turistika na rieke 
Ondava. Predmetný úsek začína tesne pod priehradným múrom vodnej nádrže malá Domaša s pokračovaním 
malebným meandrovitým korytom rieky Ondava so zastávkou v obci Benkovce a s ukončením trasy v blízkosti 
premostenia rieky cestou II/558 Vranov nad Topľou – Humenné medzi obcami Sedliská a Tovarné. Pre plné 
vytvorenie realizačných predpokladov pre rozvoj vyššie uvedených aktivít je potrebné vytvorenie prístaviska (v 
prípade splavovania plťami) resp. nástupného miesta (lodenice) pod priehradným múrom vodnej  nádrže Malá 
Domaša a nástupného miesta pod priehradným múrom vodnej nádrže Veľká Domaša a prístaviska (v prípade 
splavovania plťami resp. výstupného miesta pri premostení rieky Ondava cestou II/558. V obci Kvakovce je 
možné využiť existujúci potenciál pôvodného lazníckeho osídlenia plošne sústredeného v jej severozápadnej časti 
pre ubytovanie turistických návštevníkov v súkromí resp. formou prenájmu týchto objektov pre turistických 
návštevníkov. V súčasnosti nie je naplno využitý značný potenciál pre vidiecku turistiku. Pritom veľmi dobré 
podmienky poskytuje oblasť Zamutova, kde sú pre takúto formu turistiky vytvorené podmienky - ubytovanie a 
stravovanie. Veľmi vhodné predpoklady sú i v ďalších podhorských obciach - Banské, Juskova Voľa, 
Hermanovce a oblasť Vyšný Kazimír, ktorá je pripravená na vyhlásenie. Vzhľadom na výskyt vzácnych a 
ohrozených druhov a biotopov je žiadúca prísna regulácia rekreácie v lokalite Hermanovce - Údolie obrov. 
Samotné Slánske vrchy majú veľmi zachovalú prírodnú krajinu, prakticky nenarušenú urbanizáciou, čo je 
potrebné dôsledne rešpektovať vo väzbe na plánované vyhlásenie pohoria za CHKO. Vo voľnej prírodnej krajine 
nie je žiadúce budovať rekreačné zariadenia a ubytovacie kapacity je potrebné viazať na vyššie spomenuté 
podhorské obce. 
V zimných mesiacoch sú pre zjazdových lyžiarov k dispozícii lyžiarske vleky v Petrovciach a Zámutove, 
realizačnou nevýhodou oboch stredísk sú chýbajúce zariadenia na umelé zasnežovanie. 
Vhodné lokalizačné predpoklady v obci Zámutov umožňujú v tejto lokalite vybudovať samostatné stredisko 
cestovného ruchu so zámerom vybudovať golfový areál, prírodné kúpalisko a tenisové kurty a rovnako je potrebné 
vybudovať umelé zasnežovanie existujúceho lyžiarskeho areálu. Umiestnenie areálu bude rešpektovať podmienky 
ochrany Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy (resp. územia európskeho významu, ak priestor bude 
zaradený do zoznamu ÚEV). V obci Petrovce je rovnako potrebné vybudovať umelé zasnežovanie existujúceho 
lyžiarskeho areálu i nevyhnutné ubytovacie kapacity.  
V katastri obce Pavlovce je existujúci a rozvíjajúci sa areál celoročných aktivít viazaný na krátkodobé a dlhodobé 
pobyty dospelých a detí využívajúcich prírodné prostredie, umelú vodnú plochu, jazdecký areál s ubytovaním.  
V katastri obce Nižný Hrušov je existujúca vodná nádrž s potenciálom pre využitie na letnú rekreáciu a aj 
celoročné rekreačné pobyty. 
V k.ú Sečovská Polianka, na vodnom toku Tople je využívaný priestor hrádze s potenciálom pre výstavbu 
rekreačnej oblasti. Územie má kapacitné predpoklady rozvoja pre územie so širšou spádovosťou ako je jej 
kataster. 
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Okres Medzilaborce 
Územie okresu Medzilaborce, rozprestierajúceho  sa pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou má vhodné 
predpoklady pre rozvoj vidieckej turistiky kombinovanej s poznávacím turizmom. Cennou devízou  je  málo  
narušená  hodnotná  prírodná  krajina  a riedke  osídlenie územia. Severná časť okresu  
bude súčasťou navrhovanej CHKO Laborecká vrchovina, ktorá vznikne z dnešnej CHKO Východné Karpaty. 
Vzhľadom na okrajovú, až periférnu polohu okresu v rámci Slovenskej republiky má z hľadiska ďalšieho rozvoja 
cestovného ruchu dôležitý význam rozvoj cezhraničných vzťahov v procese turizmu. Okres Medzilaborce má 
výhodnú polohu z hľadiska tradičných rekreačných centier v Poľsku a na Ukrajine (Biesczady sú rekreačnou 
oblasťou celopoľského významu). Pre zlepšenie prístupnosti okresu z poľskej strany je nutné zaviesť osobnú 
železničnú dopravu na hraničnom prechode Palota - Lupków     a otvoriť cestné hraničné priechody v Palote príp. 
Čertižnom ( pre peších turistov a cykloturistov). Vidiecka turistika ako najperspektívnejší spôsob rekreačného 
využitia uvedeného územia je len v začiatkoch svojho rozvoja. Jedinými objektami na ubytovanie tohto druhu sú 
novovytvorené kapacity v Borove, ktoré sú však doteraz využívané iba v zimnom období (lyžiarske 
vleky).Športovo-rekreačným centrom oblasti je rekreačný priestor Danová - Vydraň, ktorý má vhodné 
predpoklady po dobudovaní a realizácii umelého zasnežovania  plniť funkciu zimného medzinárodného strediska 
cestovného ruchu. V mikroregióne Nižná Sitnica – Oľka – Havaj v spádovom území rieky Oľky je uvažované 
s vidieckou agroturistikou a cykloturistikov. 

 
Okres Humenné 
Územie  patrí medzi  menej známe a vyhľadávané oblasti cestovného ruchu aj napriek tomu, že disponuje 
množstvom atraktivít, ktoré sú schopné uspokojiť aj náročných návštevníkov. Ponukovú bázu predstavuje 
hodnotná prírodná krajina i rad kultúrno-historických pamiatok. Územie nemá výhodnú tranzitnú polohu, ktorá by 
umožňovala zachytiť turistické prúdy smerujúce na Zemplínsku Šíravu alebo Domašu. Územím prechádza tranzit 
po ceste I/74   na Ukrajinu cez hraničný priechod Ubľa - Malyj Bereznyj. Zlepšenie súčasného stavu by malo 
nastať po otvorení cestného hraničného priechodu Palota (okres Medzilaborce) -  Radoszyce. Medzi 
najvýznamnejšie strediská rekreácie patria Brestov a Bystrá. V oboch je potrebné dobudovať technickú 
infraštruktúru a zabezpečiť komplexné služby cestovného ruchu. Územie okresu vytvára značný potenciál pre 
vidiecky turizmus a pobyt v ekologicky nenarušenom prostredí. Vhodné podmienky pre uvedený typ rekreácie 
majú predovšetkým obce v podhorí Vihorlatu - Kamienka, Kamenica nad Cirochou s možným zriadením 
náučných chodníkov do Vihorlatu a ďalej Slovenská Volová a Brestov. V obci Kamenica nad Cirochou je 
navrhnutá rekonštrukcia kaštieľa  na hotelový resp. penziónovy typ ubytovania. Tieto obce po komplexnom 
zhodnotení podmienok pre rozvoj vidieckej rekreácie a cestovného ruchu tvoria ponuku prevážne pre individuálnu 
vidiecku rekreáciu formou rekreačných dedín. 
Priamo v samotnom meste Humenné sú v lokalite Pod Hasajkou navrhované rekreačné plochy v priestorovej 
náväznosti na areál plochy vodných športov. Nevyhnutným predpokladom pre oživenie cestovného ruchu v 
samotnom meste Humenné i na území okresu je realizácia komunikačného prepojenia rekreačného priestoru 
Chlmec (lyžiarsky areál Ski park) – Porúbka so strediskami rekreácie a cestovného ruchu v severnej časti 
Zemplínskej Šíravy i vytvorenie realizačných predpokladov pre fungovanie pre fungovanie strediska zimnej 
rekreácie v tomto rekreačnom priestore.  V obci Chlmec neďaleko Ski park areálu sa nachádzajú voľné plochy 
vhodné na vybudovanie objektov s rekreačnými funkciami. 
Impulzom pre rozvoj cestovného ruchu v regióne  môže byť zámer tematického zábavného parku Vtáčie údolie 
(najväčšieho v strednej Európe) v blízkosti Humenného (Ptičie, Chlmec), ktoré počíta s rôznymi atraktivitami 
a možnosťami pre návštevníkov.  
 Z hľadiska potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu  je potrebné konštatovať, že určitým limitom pre 
rozvíjanie infraštruktúry pre  niektoré formy cestovného ruchu  (napr. umiestňovanie ubytovacích zariadení, 
štátne komunikácie, lyžiarske strediská  apod.)  je fakt, že v okrese Humenné  časť územia CHKO Vihorlat je 
súčasťou jadrovej  zóny  Svetového prírodného dedičstva  UNESCO – Karpatské bukové pralesy. Jadrová zóna  
územia prírodného dedičstva  môže byť využívaná iba takým spôsobom, ktorý  neznehodnotí   jej vlastnosti 
a integritu,   na základe ktorých bola zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva . Podľa bodu 56 
Smernice  na vykonávanie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva    „Výbor svetového 
dedičstva vyzýva členské štáty Dohovoru o ochrane svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva, aby   
informovali Výbor, prostredníctvom Sekretariátu UNESCO o svojich zámeroch  podnikať alebo umožniť v oblasti, 
chránenej podľa tohto Dohovoru, veľké rekonštrukčné práce, alebo novú výstavbu, ktoré by mohli mať dopad na 
hodnotu lokality alebo objektov zapísaných  na Zozname svetového  dedičstva. Oznámenie je potrebné doručiť čo 
najskôr (napr.pred prípravou základných plánovacích dokumentov pre konkrétne projekty) a predtým ako sa 
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prijme akékoľvek rozhodnutie, ktoré by bolo neskôr obtiažne zmeniť, aby Výbor mohol asistovať pri hľadaní 
vhodných riešení a tak sa zabezpečilo, že hodnota svetového dedičstva bude v plnej miere uchránená. 
 
Okres Snina 
Okrajová poloha okresu spôsobila, že vynikajúce prírodné podmienky pre rekreáciu a cestovný ruch, ktoré 
poskytujú Východné Karpaty neboli a dodnes nie sú plne využívané. Najcenejšou devízou je  zatiaľ prakticky 
nenarušená podhorská a horská krajina Bukovských vrchov a Vihorlatu poskytujúca nevšedné turistické a 
rekreačné využitie. Najvýznamnejším rekreačným priestorom na území okresu Snina je prímestská rekreačná 
oblasť Sninské rybníky s prírodným kúpaliskom, vhodná pre celoročné aktivity. Uvedený priestor tvorí vhodné 
rekreačné zázemie pre návštevníkov oblasti a východisko  do turisticky atraktívnych častí Vihorlatu a Východných 
Karpát. Významným strediskom cestovného ruchu nadregionálneho významu je územie Bielych kameňov 
s potenciálom v katastroch Snina, Zemplínske Hámre, Kolonica, Stakčín – severné svahy Vihorlatu, s potenciálom 
možného rozvoja aj v priestore Košického kraja – územie južnej časti Vihorlatu. Potenciál tejto lokality je 
v možnosti rozšírenia ponuky a atraktivít aj do zimnej sezóny (vleky a sedačková lanovka v lokalitách Johaneska 
a Tarnovský potok), čím by sa stredisko dalo využívať spoločne s oblasťou Sninských rybníkov ako celoročné, čo 
dáva priestor na jeho intenzívnejšie využívanie a vyššiu návštevnosť. Priestor naväzuje na  jestvujúce, významné, 
nadregionálne stredisko cestovného ruchu Rybníky pri Snine. 
V Stakčíne a Stakčinskej Roztoke je predpokladané zatraktívnenie priestoru zriadením chovu rýb a rybárstvom. 
Severná časť okresu je zachovanou horskou krajinou. Z tohto dôvodu bolo územie severovýchodnej časti okresu  
na  výmere 40 061 ha v roku 1993 svetovou organizáciou UNESCO vyhlásené za medzinárodnú biosférickú 
rezerváciu východné Karpaty a v roku 1997 vládou za národný park Poloniny. Táto oblasť poskytuje možnosti pre 
vidieckú turistiku spojenú s poznávaním prírodného  a kultúrneho dedičstva rusínskeho etnika. Rozvoj 
rekreačných zariadení v tomto území bude situovaný do ochranného pásma NP Poloniny (obce Uličskej doliny) a 
do obcí v obvode NP ( Pčolinská dolina, Stakčín, Ublianská dolina). Najvýznamnejšími strediskami sú obce Ulič, 
Nová Sedlica a Parihuzovce. Obohatením pre poznávací turizmus NP bude výstavba náučných chodníkov, 
kultúrno-historického chodníka „rusínskou cestou“ a prírodo-ochranárskeho  chodníka „Miroslava Poliščuka“. 
Veľký význam v oblasti NP Poloniny nadobúda medzinárodný turizmus v súlade so zachovaním podmienok 
ochrany prírody, spolu s otvorením pešieho turistického priechodu  s Poľskom (Ruské sedlo) a navrhovaných 
cestných priechodov s Poľskom (Osadné – Balnica) a Ukrajinou (Ulič – Zabriď). Rozvoj infraštruktúry cestovného 
ruchu v NP Poloniny by mal byť viazaný na obce so svojim málo využitým poľnohospodárskym pôdnym fondom. 
Južnú časť okresu tvorí sopečné pohorie Vihorlat s atraktívnymi lokalitami Sninský kameň a Morské oko. 
K najvýznamnejším pamiatkam okresu patrí súbor  drevených kostolíkov v obciach Uličské krivé, Ruský Potok, 
Topoľa, Jalová, Šmigovec a Hrabová Roztoka. Strediskami ruskej turistiky sú rekreačný priestor Parihuzovce 
s lyžiarskými vlekmi a obec Ulič.      
Z hľadiska potenciálu územia pre rozvoj cestovného ruchu  je potrebné konštatovať, že určitým limitom pre 
rozvíjanie infraštruktúry pre  niektoré formy cestovného ruchu  (napr. umiestňovanie ubytovacích zariadení, 
štátne komunikácie, lyžiarske strediská  apod.)  je fakt, že v okrese Snina  časť územia NP Poloniny  a CHKO 
Vihorlat je súčasťou jadrovej  zóny  Svetového prírodného dedičstva  UNESCO – Karpatské bukové pralesy. 
Jadrová zóna  územia prírodného dedičstva  môže byť využívaná iba takým spôsobom, ktorý  neznehodnotí   jej 
vlastnosti a integritu,   na základe ktorých bola zapísaná do Zoznamu svetového prírodného dedičstva . Podľa 
bodu 5.6 Smernice  na vykonávanie Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho  a prírodného dedičstva „Výbor 
svetového dedičstva vyzýva členské štáty Dohovoru o ochrane svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva, aby   
informovali Výbor prostredníctvom Sekretariátu UNESCO o svojich zámeroch  podnikať, alebo umožniť v oblasti 
chránenej podľa tohto Dohovoru veľké rekonštrukčné práce  alebo novú výstavbu, ktoré by mohli mať dopad na 
hodnotu lokality alebo objektov zapísaných  na Zozname svetového  dedičstva. Oznámenie je potrebné doručiť čo 
najskôr (napr.pred prípravou základných plánovacích dokumentov pre konkrétne projekty) a predtým ako sa 
prijme akékoľvek rozhodnutie, ktoré by bolo neskôr obtiažne zmeniť, aby Výbor mohol asistovať pri hľadaní 
vhodných riešení a tak sa zabezpečilo, že hodnota svetového dedičstva bude v plnej miere uchránená.“   
 
Kúpeľnictvo 
Na území veľkého územného celku Prešovského kraja sa nachádzajú kúpeľné územia kúpeľných miest Vysoké 
Tatry, Lučivná, Vyšné Ružbachy, Bardejov a ochranné pásma I. a II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Sulíne, 
Cígel'ke, Bardejove a vo Vyšných Ružbachoch. V Prešovskom kraji sú aj ochranné pásma I. a II. stupňa 
prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni, Starom Smokovci, Baldovciach, Lipovciach. Prírodné liečivé 
zdroje v Bardejove a vo Vyšných Ružbachoch sa využívajú na liečebné účely. Prírodné minerálne a liečivé zdroje 
sú využívané na plnenie do spotrebiteľského obalu vo vybudovaných plniarňach /Sulín, Cígel'ka, Nová Ľubovňa, 
Baldovce, Lipovce/. V Starom Smokovci nie je vybudovaná plniareň prírodnej minerálnej vody. 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      123 

 

 

Chránené záujmy v týchto lokalitách predstavujú z hľadiska územného plánovania určité obmedzenia. 
Legislatívna ochrana v uvedených lokalitách je zabezpečená: 
- Zákonom č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 
a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
- Štatútmi kúpeľných miest s vymedzenými kúpeľnými územiami, na ktorých sa uplatňuje ochrana kúpeľného 
režimu a platia na nich zákazy ustanovené v § 35 ods. 5 zákona č. 538/2005 Z. z., 
- Štatút kúpel'ného miesta Vysoké Tatry, vydaný Nariadením vlády SR č. 446/2006 Z. z., 
- Štatút kúpel'ného miesta Lučivná, schválený uznesením vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej 
uznesením vlády SR č. 456/1999, 
- Štatút kúpeľného miesta Bardejov, schválený uznesením vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej 
uznesením vlády SR č. 456/1999, 
- Štatút kúpeľného miesta Vyšné Ružbachy, schválený uznesením vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny 
schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999. 
 
Na území kraja sa nachádzajú kúpeľné miesta majúce štatút kúpeľov – Kúpeľné miesto Vysoké Tatry, Vyšné 
Ružbachy, Lučivná  a Bardejovské kúpele. 
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 (Nariadenie vlády SR č. 446/2006 Z. z.) 
vymedzuje:  
a) rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry. Územie kúpeľného miesta tvorí katastrálne územie mesta 
       Vysoké Tatry. Na území kúpeľného miesta sú zriadené: 
    -  prírodné liečebné kúpele - v Hornom Smokovci, Novom Smokovci a na  Štrbskom Plese, 
    - odborné liečebné ústavy - v Dolnom Smokovci, Novom Smokovci,  Tatranskej 
                                                Kotline, Tatranskej Polianke, Tatranských Matliaroch,  
b) rozsah kúpeľných území  kúpeľného miesta Vysoké Tatry. Kúpeľné územia sú ucelené územia vymedzené 

v mestských častiach  Dolný Smokovec, Horný Smokovec, Nový Smokovec, Tatranská Kotlina, Tatranská 
Polianka, Tatranské Matliare a Štrbské Pleso.“ 

 

Názov  zariadenia 
Počet lôžok 

1998 Prírastok 2020 
Kúpele š.p. Štrbská Pleso 675 90 765 
Wolkerov odborný liečebný ústav Tatranská Polianka 300 0 300 
OLÚ Nový Smokovec 420 0 420 
Kúpele š.p. Nový Smokovec 300 180 480 
Šrobárov ústav detskej TBC a RCH Dolný Smokovec 300 60 360 
Vojenská zotavovňa a ozdravovňa Tatranské Matliare 125 75 200 
Sanatórium n. o.  Tatranská Kotlina 220 0 220 1) 
Spolu 2 340 405 2 745 1) 
Poznámka 1) :  + 150 miest pre zabezpečenie letných liečebno-rehabilitačných pobytov detí 
 
Okrem liečebných kúpeľov a odborných liečebných ústavov  na území  mesta Vysoké Tatry sa  v okrese Poprad 
nachádzajú - kúpeľná liečebňa Lučivná, ktorej súčasný stav počtu lôžok je 278 s výhľadom 500 lôžok a odborný 
liečebný ústav Kvetnica s počtom lôžok 245. 
 
V okrese Stará Ľubovňa sú zdravotnícke zariadenia kúpeľnej starostlivosti reprezentované PLK vo Vyšných 
Ružbachoch s kapacitou 404 (aktualizácia z januára 1997) lôžok. Kúpeľný areál je v súčasnosti v rekonštrukcii a 
výstavbe. Nutné je dobudovanie rozostavaného liečebného domu Travertín II. Pre budúcnosť sa plánuje rozšíriť 
ubytovacie kapacity až na 550 lôžok, 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 180 lôžok 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 
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vôd vznikli v 18. storočí kúpele, ktorých rozvoj bol ukončený po 2. svetovej vojne   a v súčasnosti sú využívané 
pre sociálne účely (detská ozdravovňa - kapacita 70 lôžok). 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. 
Pri obci Stará Lesná v okrese Kežmarok je navrhovaná výstavba areálu zdravotnej prevencie Tatra Thermal, 
ktorého jadrom bude kúpeľný komplex využívajúci termálnu vodu o teplote cca 600 C z jestvujúceho 
geotermálneho vrtu situovaného pod obcou. Zámer uvažuje s návštevnosťou 5 000 (resp. 3 000 pre 2. variant) 
pasantov denne. 
V obci Vrbov je možné zriadiť komplexné – kúpeľno – liečebno – rehabilitačné zariadenie s využitím termálnych 
vôd. 
V obci Sulín je možná výstavba rekreačných zariadení pre účely zriadenia kúpeľov  (využitie prebytkovej vody 
z plniarenského  závodu). 
V Gánovciach, obci s bývalým kúpeľným areálom, je možné vybudovať na báze predpokladu získania výdatných 
zdrojov geotermálnej vody (15 - 20 l/s, teplota 270 C) rekreačný areál s geotermálnou vodou. 
V Novoľubovnianskych kúpeľoch sa pespektívne uvažuje o využití na rehabilitačno-rekreačné pobyty ako 
doplnkové služby - oživenie tradície kúpeľníctva. Do úvahy by pripadala možnosť využitia geotermálneho vrtu 
v Levočských kúpeľoch  a objaveného geotermálneho prameňa v obci Spišský Štvrtok. Je potrebné zdôrazniť, že 
obnovenie tradície zaniknutých PLK je možné po prehodnotení týchto vôd z hľadiska fyzikálnych vlastností, 
chemického zloženia, biologických vlastností a následne vyhlásením MZ SR za prírodné liečivé zdroje. 
 
Súčasný stav a možnosti rozvoja rekreačných priestorov 

Okres 
Rekreačný priestor, rekreačný útvar 

Význam1) 
Krajinný a 
funkčný 
typ2) 

Rozloha (ha) Denná návštevnosť 
v hlavnej sezóne 

Obec, katastrálne 
územie  Názov Súč Navrh Súčasná Navrhova

ná 

S
ta

rá
  Ľ

ub
ov
ň
a 

Haligovce  Haligovce NR III. 60 60 1 000 1 000 
Lesnica  Lesnica M III. 130 130 200 200 
Vyšné Ružbachy  Vyšné Ružbachy M II. 400 450 1 000 1 200 

Nová Ľubovňa  
Novoľubovnian-ske 
kúpele 

NR II. 140 300 700 1 000 

Nižné Ružbachy  Ružbašská Míľava NR II. 170 170 600 800 
Mníšek 
n/Popradom 

 Mníšek n/Popradom R II. 40 80 50 100 

Andrejovka  Andrejovka NR II. 20 25 100 300 

L
ev

oč
a 

Závada  Závada R III. 25 40 500 1 000 

P
re

šo
v 

Renčišov 
Lipovce 

 Renčišov - Búče NR III. 140 150 500 
 

1 000 
Lipovce 
Šindliar 

 Lipovce - Šindliar R III. 380 380 600 600 

Kokošovce 
Zlatá Baňa 

 Sigord R II. 450 550 1400 
 

3 000 

S
ab

in
o

v 

Drienica 
Olejníkov 

 Drienica - Lysá NR III. 1 500 1 500 2 000 4 000 

Dubovica 
Rožkovany 

 Dubovica - Žliabky NR III. 110 110 1 000 1 500 

Renčišov 
Lipovce 

 Renčišov-Buče NR III. 140 140 500 1 000 

  
  

B
ar

d
ej

o
v 

 

Bardejov  Bardejovské kúpele M II. 420 420 1 500 2 000 
Regetovka  Regetovka M III. 165 300 650 1 000 
Nižná Polianka 
Mikulášová 

 Makovica NR II., III. 150 300 400 800 

Kríže  Kríže R III. 125 125 400 700 
Cígeľka  Cígeľka R II., III. 137 127 150 300 

 
S

vn
d

ík
 

 

Vyšný Komárnik  Dukla M III. 87 87 1 500 1 500 
Šarbov  Šarbov NR III. 45 110 150 1 000 

Medvedzie  Medvedzie R III. 5 15 100 300 
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Nižný Komárnik  Nižný Komárnik R III. 32,5 32,5 200 300 
S

tr
o

pk
ov

 Bžany  Valkov M I.,II. 980 980 2 400 3 000 

Turany n/Ondavou  Turany n/Ondavou R I. 100 100 400 600 

V
ra

n
o

v 
n

ad
 

T
o

pľ
ou

 

Holčíkovce  Domaša - Poľany NR I. 75 75 2 500 3 000 
Kvakovce, Dobrá 
nad Ondavou 

 Domaša - Dobrá NR I. 94 130 1 800 3 400 

Holčíkovce, Veľká 
Domaša 

 
Domaša - 
Holčíkovce 

M I. 56 80 1 500 2 500 

Nová Kelča  
Domaša - Nová 
Kelča 

NR I. 78 78 2 000 3 000 

M
ed

zi
la

b
o

rc
e 

Medzilaborce, 
Vydraň 

 Daňová - Vydraň M III. 137 137 500 800 

H
u

m
en

n
é Chlmec   Chlmec - Porúbka R II. 50 50 2 500 3 500 

Brestov, Gruzovce  Brestov NR II. 150 150 800 1 500 

 
S

n
in

a  Snina  Rybníky - Snina NR II. - III. 88 100 1 500 3 600 

Parihuzovce  Parihuzovce NR III. 40 40 500 700 

 
Súčasný stav a možnosti rozvoja rekreačných priestorov 

Okres 
Rekreačný priestor, rekreačný útvar 

Význam1) 
Krajinný 
a funkčný 
typ2) 

Rozloha (ha) Denná návštevnosť 
v hlavnej sezóne 

Obec, katastrálne 
územie 

 

Názov Súč Navrh 
 Súčasná Navrhova

ná 

P
o

p
ra

d 

Vysoké Tatry 

Podbanské M III. 240 240 1 500 2 000 
Štrbské Pleso M III. 352 352 6 000 6 500 
Popradské Pleso M III. 12 12 300 300 
Tatranská Štrba NR III. 417 417 1 500 2 000 
Tatranská Lesná NR III.    415 
Tatranská Kotlina M III.    665 
Tatranská Polianka NR III.    610 
Starý Smokovec 

M III. 510 510 7 000 8 000 
Nový Smokovec  
Horný Smokovec 
Dolný Smokovec 
Tatranská Lomnica M III. 820 820 5 000 5 000 
Tatranské Matliare M III. 50 50 300 400 
Kežmarské Žľaby NR III. 28 28 100 100 

Ždiar 
Ždiar M III. 475 475 1 500 2 000 
Tatranská Javorina NR III. 86 86 200 200 

Lučivná 
Spišská Teplica 

Lopušná dolina R III. 25 25 2 000 2 200 

Batizovce Batizovce NR II. 85 85 500 3 000 
Gánovce Gánovce NR II. 37,5 45 300 1 000 
Liptovská Teplička Liptovská Teplička R II., III. 30 60 400 600 

K
ež

m
ar

o
k 

Červený Kláštor 
Lechnica 

 
Červený Kláštor 

M II., III. 137 137 3 000 3 500 

Jezersko 
Spišské Hanušovce 

 
Jezersko 

 
NR 

 
III. 

 
512 

512 
 

2 000 
 

2 500 
Stará Lesná Stará Lesná M III. 85 85 500 600 
Vrbov Vrbov NR II. 67 70 2 500 4 000 
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Osturňa Osturňa R II. 100 100 200 600 
Mlynčeky Mlynčeky NR II. 50 70 682 1 000 

Poznámka : Kapacity uvádzané v návrhu sú smerné, podrobné riešenie predpokladajú ÚPN obcí, resp. špeciálne štúdie pre 
rekreačný priestor. 
 
Navrhované a uvažované rekreačné priestory 
Okres Rekreačný priestor, rekreačný útvar Význam Krajinný a 

funkčný typ Rozloha ( ha) Denná návštevnosť 
v hlavnej sezóne Obec, katastrálne 

územie 
Názov 

Súčasná Navrho-
vaná 

Súčasná Navrho-
vaná 

Kežmarok Spišská Belá Šarpanec NR III. 0 65  2000 
Stará 
Ľubovňa 

Veľký Sulín, Malý 
Sulín 

Sulín NR II. 0 1000 0 1000 

Levoča Levoča Levočská dolina NR II., III. 0 1000 0 10000 

Prešov 

Podhorany, Proč, 
Chmeľovec, 
Šarišská Trstená, 
Čelovce, Pušovce 

Haľagoš R II. 0 750 0 2500 

Prešov Prešov, Haniska 
Lesný park 
Borkút-Kvašná 
voda  

R II.     873 873 3500 4500 

Vranov nad 
Topľou 

Malá Domaša, 
Slovenská Kajňa  

Malá Domaša NR I., II. 0    

Vranov nad 
Topľou 

Zámutov Zámutov NR II., III. 0    

Prešov 
Lipovce, Šindliar, 
Štefanovce 

Cyfrovaná NR II,III. 0 120 0 4000 

Prešov             Prešov Lesopark Bykoš     R         II.  74 74 1500 3500 

Bardejov 
Hertník, Fričkovce, 
Osikov,  

Čergov -východ R III.           200 800 100 4500 

Bardejov         
Kríže, Livov, 
Livovská Huta 

Čergov Sever          R  III. 200 400    50 2000 

Bardejov         
Regetovka, 
Stebnícka 
Huta,Becherov 

Busov I.                  R III. 40 1000 300 5000 

Bardejov  
Cigeľka, Gaboltov, 
Kurov 

Busov II. R II. 50 600 50 2500 

Bardejov Nižná Polianka Busov III. R II. 100 400 200 1500 
Bardejov Bardejov Pri starej hati R I. 0 30 50 700 
Prešov Záhradné, Tulčík Brezina R II. 0 1000 0 4000 
Kežmarok, 
Stará 
Ľubovňa, 
Levoča 

( v súčasnosti 
vojenský obvod 
Javorina ) 

Javorina NR III 0 5000 0 7500 

Stará 
Ľubovňa 

Hniezdne Údolie mládeže R III 0 50 0 600 

Stará 
Ľubovňa 

Hromoš* Kovaľov vrch NR II 0 5 0 500 

Vranov nad 
Topľou 

Nižný Hrušov Hrušovský rybník R II 5 15 50 1000 

Stará 
Ľubovňa 

Nová Ľubovňa , 
Jakubany, Hromoš, 
Kolačkov, 
Chmelnica,  
Šambron, Plavnica 

Mikroregión 
Ľubovnianka 

NR II., III 80 1000 700 5500 

Vranov nad 
Topľou 

Pavlovce Hôrky, Ragleng NR III 12 32 500 1500 

Prešov Prešov    Šidlovec R II 172 172 500 3500 
Poprad Gerlachov Piesková baňa NR III 17 17 0 800 
Poprad Gerlachov Smrečky R III 25 25 100 1500 

Poprad Veľký Slavkov 
Pod lesom- 
Čonkovo 

R III 4 4 200 800 

Poprad Veľký Slavkov Losy I, II R III 0 20 0 5000 
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Humenné Humenné Pod Hasajkou NR I 0,5 2 5 500 

Snina 
Snina, Zemplínske 
Hámre, Kolonica, 
Stakčín 

Biele kamene NR III 0 300 0 7 000 

Kežmarok Lendak Tajchy R III 5 20 50 350 

Kežmarok Veľká Lomnica 
Brezový kopec, 
Nové Losy 

R III     

-* mierne rádioaktívne vody, je potrebné riešiť spôsob vypúšťania do recipientu ! 
 
-  Kapacity uvádzané v návrhu sú smerné, podrobné riešenie bude spracované v ÚPN obcí, resp. špeciálnej štúdii 
pre rekreačný priestor schvaľovanej v zmysle zákona 
 
Vysvetlivky: M   - medzinárodný  I.   - nížinný, pre kúpanie a vodné športy 
  NR - nadregionálny  II.  . podhorský, pre rekreáciu a vodné   športy 

R   - regionálny  III. - horský, pre rekreáciu,  turistiku a zimné športy 
 

Navrhované zámery cestovného ruchu, ktoré prešli posudzovaním v rokoch 2004-2008  
(tabuľka má informatívny charakter) 

katastrálne 
územia 

názov zámeru dotknuté katastrálne územia kapacita plocha 

Tatranská 
Lomnica 

Lyžiarske centrum 
Tatranské lanové dráhy 

Tatranská Lomnica, Tatranské 
Matliare 

   

  Kúpeľný dom - 
rekonštrukcia a prístavba 

Vysoké Tatry - Tatranská 
Lomnica 

cca 200 lôžok 4,3ha 

  Turisticko - rekreačný 
komplex Športcamp 

Tatranská Lomnica 936+240 lôžok 8,5ha 

  Hotel Tatranská Kotlina Tatranská Kotlina, Tatranská 
Lomnica 

48 lôžok  

 Penzión s apartmánmi 
Tatranská Lesná 

Tatranská Lomnica cca 200 lôžok 0,24 ha 

Veľká Lomnica Rekreačný areál - vodné 
plochy 

Veľká Lomnica  32 ha 

     

Štrba  SKI tunel Štrba Štrba 1 250 m - dlžka 1,3 ha 

 Areál  Deaflymp Štrbské 
Pleso 

Štrbské Pleso  3,0 ha 

Štrbské pleso  Lyžiarsky areál - Solisko Štrbské Pleso 1200 os/hod do 7ha 

  Apartmánový dom - 
Wellness hotel, Vysoké 
Tatry 

Štrbské Pleso   0,5ha 

  Rekonštrukcia a dostavba 
objektu Helios 

Štrbské Pleso 462 lôžok 3ha 

  Prestavba a dostavba 
kúpeľného komplexu 
Hviezdoslav 

Štrbské Pleso 280 lôžok 2,2ha 

  Wellness hotel Apartmán Štrbské Pleso 240-292 lôžok 0,5ha 

Stará Lesná Rekreačný areál Cassim 
Reál 

Stará Lesná cca 50 lôžok  

  Rekreačný areál  Stará Lesná 132 lôžok  

  Rozšírenie areálu hotela 
Lesná 

Stará Lesná 42 apartmánov  

  Penzión Stará Lesná 50+39 lôžok 0,2+0,3ha 

  Penzión Stará Lesná Stará Lesná 46 lôžok 0,5ha 

  Penzión Vila Elena Stará Lesná 16 lôžok  

Starý 
Smokovec 

Lyžiarske stredisko 
Tatranské lanové dráhy 

Vysoké Tatry - Starý Smokovec - 
Jakubkova lúka 

1400 os/hod do 5ha 

 Hotel Bellevue Smokovec Smokovec 106 apartmánov 0,95 ha 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      128 

 

 

424 lôžok 

Spišská Belá Obnova a dobudovanie 
turist.chodníkov a cyklotrás 
v Belianskych Tatrách a ich 
podhorí 

Spišská Belá, Vysoké Tatry - 
Tatranská Lomnica, Ždiar, 
Tatranská Javorina, Lendak 

  29 trás 

Nová Lesná Apartmánový komplex Nová Lesná 307 lôžok 1,5ha 

  Penzióny Nová Lesná 175 - 203 lôžok cca 11,5ha 

Ždiar Hotel Strachan Ždiar 114 lôžok 1,6ha 

Gerlachov Kongresové, obchodné, 
športovo-relaxačné 
centrum a apartmánové 
domy 

Gerlachov 240 lôžok 
210 apartmánov 

6,2ha 

Tatranská 
Javorina 

Dobudovanie lyžiarskeho 
areálu 

Tatranská Javorina celodenná kapacita 
200 osôb 

24ha 

Štôla Dostavba rekreačného 
areálu 

Štôla 206 apartmánov 
366 lôžok 

1,5 ha 

Liptovská 
Teplička 

Hotel a plniareň pitnej 
vody 

Liptovská Teplička    

Riečavy  Športový areál Riečavy Riečavy  26 ha 

Chlmec Ski park Chlmec    

Magurské 
sedlo Spišská 
Magura, Reľov 

Športovo - rekreačný areál Reľov, Slovenská Ves, Toporec, 
Veľká Lesná 

  17,5ha 

Vrbov Aquatermcentrum Vrbov 1000 os/deň do 19ha 

Lendak Penzióny pod Kýčerou Lendak 120-150 lôžok 4,5ha 

Osturňa Rodinný penzión Osturňa 12 lôžok  

Vlková Golfový a agroturistický 
areál 

Vlková 200 lôžok+60 objektov 
v obyt.zóne 

91,4ha 

Litmanová Lyžiarsky areál - rozšírenie 
vybavenosti a kapacít 

Litmanová 150 lôžok 
  

Drienica Zasnežovanie lyžiarskych 
svahov, malá vodná nádrž 

Drienica 
  

Branisko Motorest, lyžiarske 
stredisko a malá vodná 
nádrž 

Dúbrava, Harakovce 

    
Porúbka Vtáčie údolie Chlmec, Porúbka, Valáškovce     
Zemplínske 
Hámre 

Biele Kamene Zemplínske Hámre, Snina, 
Kolonica     

 
Na základe vyššie uvedených kritérií (územno-technických, orografických, urbanistických zásad atď.) boli 
stanovené hlavné a vedľajšie rozvojové osi cestovného ruchu:  
 
Hlavné rozvojové osi  
 
Východozápadná 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).  
Juhovýchodná hlavná rozvojová  os nadväzuje na hlavnú rozvojovú os v priestore katastra obce Kolbasov   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. 
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Severojužná hlavná rozvojová  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 Spišskej Belej odpája od Severojužnej hlavnej rozvojovej osi do 
priestoru Javorina, Podspády a Poľsko.  
Šarišsko-Podtatranská vedľajšia rozvojová os začína v Prešove s priebehom cez Sabinov, Lipany s napojením na 
Východozápadnú hlavnú os („Karpatskú cestu“) v Ľubotíne 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 Východozápadnú 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 Východozápadnú 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 urbánnych 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 /mimo najcennejších častí 
Belianskych Tatier/, vrátane predhoria Tatier, Pienin, 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 mestského a vidieckeho turizmu. Ide predovšetkým 
o priestory Levoče, Spišského hradu, Kežmarku, Pienin, severovýchodného Slovenska (drevené kostolíky, 
skanzeny). 
  
Základné zásady pre umiestňovanie aktivít cestovného ruchu v regiónoch Prešovského kraja: 
 
- rozvoj nových stredísk turizmu orientovať do podhoria Východných Tatier a Zamaguria – mimo  hrebeňových 

častí a územia Pieninského národného parku, 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, 
- zamerať sa na skvalitňovanie a modernizáciu už existujúcich služieb, 
- preferencia stredísk a zariadení cestovného ruchu s celoročnou prevádzkou a podpora rozširovania ponuky 

v sezónnych strediskách, 
- chrániť vizuálne exponované lokality a lokality s výskytom historických krajinných štruktúr a 

kultúrnohistorických pamiatok (napr. Jezersko a Osturňa), ktoré vytvárajú typický ráz krajiny 
(charakteristický vzhľad krajiny), ktorý je nosným predpokladom pre rozvoj regiónu v oblasti cestovného 
ruchu. Vylúčiť zastavanie a vizuálne znehodnotenie týchto plôch, 

- aktivity dlhodobého pobytového turizmu - apartmánové byty predstavujú jednu z najmenej vhodných foriem 
turizmu v blízkosti chránených území (plošne a objemovo náročné stavby využívané sporadicky, nárazovo v 
sezóne). Rozvoj bytovej výstavby obcí vo vlastnom území a ochrannom pásme TANAPu je potrebné limitovať z 
hľadiska počtu bytových jednotiek aj zastavanosti územia úmerne demografickému vývoju obcí a jeho 
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prognóze, zamestnanosti, migrácie obyvateľstva, rekreačného potenciálu a limitujúcich faktorov územia. 
Problematika investičných zámerov výstavby apartmánových bytov v rámci regiónu by mala byť komplexne 
riešená najmä z hľadiska jednoznačného určenia funkčného využitia (voľný cestovný ruch / prechodné 
bývanie / trvalé bývanie), presného definovania a zaradenia tejto formy v príslušných právnych normách, 

- pri zámeroch budovania nových a rozširovania existujúcich zjazdových tratí rešpektovať ako limitujúci faktor 
biologické limity, 

- ďalšie rozvojové plochy v rámci obcí (bytová výstavba, cestovný ruch) riešiť prioritne v nadväznosti na 
zastavané územia, nevytvárať izolované urbanizované celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia 
obce, v areáloch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň. 

 
1.2.9.   Životné prostredie 
 
Z hľadiska podielu jednotlivých stupňov poškodenia životného prostredia v Prešovskom kraji je v rámci tohto 
kraja najmenší súhrnný percentuálny rozsah územia zaradeného do 3. stupňa (prostredie mierne narušené), 4. 
stupňa (prostredie narušené) a 5. stupňa (prostredie silne narušené) a rovnako najmenší percentuálny rozsah 
územia zaradeného do 5. stupňa (prostredie silne narušené) v rámci Slovenskej republiky, pričom takto vymedzené 
územie plošne zasahuje iba do okresov Prešov a Vranov nad Topľou. 
 
Podiel jednotlivých stupňov environmentálnej kvality krajiny v Prešovskom kraji v roku 2005 

Kraj 
Plocha v km2 Plocha v % 

1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

5. 
stupeň 

1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

5. 
stupeň 

Bardejov 700,54 168,62 57,19 9,53 0,00 74,85 18,02 6,11 1,02 0,00 
Humenné 190,14 311,38 195,82 56,92 0,00 25,21 41,28 25,96 7,55 0,00 
Kežmarok 756,54 80,74 2,04 0,00 0,00 90,14 9,62 0,24 0,00 0,00 
Levoča 163,89 97,73 86,60 8,94 0,00 45,89 27,36 24,25 2,50 0,00 
Medzilaborce 285,92 121,46 19,96 0,00 0,00 66,91 28,42 4,67 0,00 0,00 
Poprad 1 066,28 56,57 0,00 0,00 0,00 94,96 5,04 0,00 0,00 0,00 
Prešov 165,21 310,52 217,57 157,55 83,60 17,68 33,23 23,28 16,86 8,95 
Sabinov 343,08 80,66 53,66 5,44 0,00 71,05 16,70 11,11 1,13 0,00 
Snina 571,14 145,48 74,15 13,01 0,00 71,06 18,10 9,23 1,62 0,00 
St. Ľubovňa 488,51 125,23 10,01 0,00 0,00 78,32 20,08 1,60 0,00 0,00 
Stropkov 220,97 146,48 21,32 0,00 0,00 56,84 37,68 5,48 0,00 0,00 
Svidník 341,30 163,72 40,21 3,71 0,00 62,17 29,83 7,33 0,68 0,00 
Vranov n. T. 126,30 197,28 195,91 162,96 86,83 16,42 25,65 25,47 21,18 11,29 

Zdroj: SAŽP 

 
Podiel obyvateľov žijúcich v jednotlivých stupňoch environmentálnej kvality krajiny v Prešovskom kraji v roku 
2005 

Kraj 
Počet obyvateľov % dotknutých obyvateľov 

1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

5. 
stupeň 

1. 
stupeň 

2. 
stupeň 

3. 
stupeň 

4. 
stupeň 

5. 
stupeň 

Bardejov 28 607 39 876 4 402 2 908 0 37,74 52,61 5,81 3,84 0,00 
Humenné 456 10 707 14 811 38 871 0 0,70 16,51 22,84 59,94 0,00 
Kežmarok 52 664 10 756 0 0 0 83,04 16,96 0,00 0,00 0,00 
Levoča 2 140 7 821 21 919 0 0 6,71 24,53 68,75 0,00 0,00 
Medzilaborce 3 174 9 319 175 0 0 25,06 73,56 1,38 0,00 0,00 
Poprad 38 366 65 982 0 0 0 36,77 63,23 0,00 0,00 0,00 
Prešov 6 435 25 783 10 593 16 803 102 168 3,98 15,94 6,55 10,39 63,15 
Sabinov 20 240 13 052 20 775 0 0 37,44 24,14 38,42 0,00 0,00 
Snina 5 402 7 363 26 868 0 0 13,63 18,58 67,79 0,00 0,00 
St. Ľubovňa 38 725 10 129 1 830 0 0 76,40 19,99 3,61 0,00 0,00 
Stropkov 4709 15 451 867 0 0 22,40 73,48 4,12 0,00 0,00 
Svidník 7 014 19 508 6 784 0 0 21,06 58,57 20,37 0,00 0,00 
Vranov n. T. 2 475 10 083 13 834 42 196 7 916 3,23 13,18 18,08 55,15 10,35 
                                                                                                                                                                                                             Zdroj: SAŽP 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      131 

 

 

Na územie Prešovského kraja plošne zasahujú tri zaťažené oblasti – Košicko – Prešovská (17 katastrálnych území 
miest a obcí), Rudniansko - Gelnická (2 katastrálne územia obcí) a Zemplínska (4 katastrálne územia obcí).  
 
 Zaťažené oblasti na území Prešovského kraja  

Zaťažená 
oblasť 

Plocha 
zaťaženej 

oblasti celkom 

Plocha 
zaťaženej 

oblasti  v kraji 

% rozlohy 
zaťaženej 

oblasti v kraji 

Počet obyvateľov 
zaťaženej oblasti 

spolu 

Počet obyvateľov 
zaťaženej oblasti  

v kraji 

% obyvateľov 
zaťaženej oblasti 

v kraji 
Rudniansko 
–Gelnická 16,12 357,63 4,51 55 430 1 854 3,34 
Košicko -
Prešovská 179,95 1044,37 17,23 432 506 121 306 28,05 

Zemplínska 182,71 1040,67 17,56 180 466 46 807 25,94 
Zdroj: SAŽP 

 
1.2.9.1 Ovzdušie 
 

Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme je zabezpečovaná podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon o ovzduší) a podľa zákona č. 76/1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy zeme a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 
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. 
 
Oblasti riadenia kvality ovzdušia v zóne Prešovský kraj v roku 2006 

Zóna, 
resp. aglomerácia 

Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia 
Znečisťujúca 

látka 
Plocha 
(km2) 

Počet obyvateľov 

Prešovský kraj 
územie mesta Prešov a obce Ľubotice PM10 

79 94 551 

územie mesta Vranov nad Topľou a obce 
Hencovce  

PM10 
41 55 042 

                     Zdroj:KÚŽP Prešov, 2007 

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. Priemerné ročné koncentrácie regionálneho znečistenia ovzdušia sú uvedené 
v tabuľke. 
 
Na území Prešovského kraja sa nachádzajú meracie stanice Stará Lesná a Starina, v neveľkej vzdialenosti od 
takto vymedzeného územia meracia stanica Chopok, ktoré sú súčasťou siete regionálnych staníc Slovenskej 
republiky. Úroveň regionálneho znečistenia sa nehodnotí podľa vplyvu na ľudské zdravie, ale podľa vplyvu na 
životné prostredie. Stanica Stará Lesná je súčasťou medzinárodného programu EMEP zameraného na 
monitorovanie a hodnotenie diaľkového prenosu znečisťovania v Európe. 
 
Priemerné ročné koncentrácie škodlivín v ovzduší na meracích staniciach v Prešovskom kraji v roku 2006 

Meracia 
stanica 

Prach 
µg/m3 

SO2-S 
µg/m3 

SO4
2—S 

µg/m3 
NO2-N 
µg/m3 

NO3-N 
µg/m3 

HNO3
—N µg/m3 

O3 
µg/m3 

Stará Lesná 14,9 0,77 1,01 1,52 0,34 0,05 73 
Starina 20,7 1,39 1,08 1,21 0,27 0,16 72 
Chopok 7,0 0,27 0,33 0,59 0,09 0,02 96 
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Meracia 
stanica 

Pb 
ng/ m3 

Mn 
ng/ m3 

Cu 
ng/ m3 

Cd 
ng/ m3 

Ni 
ng/ m3 

Cr 
ng/ m3 

As 
ng/ m3 

Zn 
ng/ m3 

Stará Lesná 9,36 4,76 4,76 2,21 0,51 0,64 0,67 163,2 

Starina 14,37 4,77 1,65 0,52 0,73 0,74 0,84 18,11 

Chopok 7,0 2,67 1,24 0,08 0,60 0,97 0,22 6,40 
Zdroj: SHMÚ 

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. 
Kritická úroveň imisnej záťaže oxidu siričitého a síranov pre les a prirodzenú vegetáciu 10 µgS.m-3 nie je 
prekračovaná na žiadnej z regionálnych staníc v Slovenskej republike a rovnako nie je prekračovaná ani limitná 
hodnota na ochranu ekosystémov 20 µgSO2.m

-3 za kalendárny rok a zimné obdobie stanovená v súlade s prílohou 
č. 1 k Vyhláške MŽP SR č. 705/2002 Z. z. 
Kritická úroveň imisnej záťaže oxidov dusíka a dusičnanov pre všetky ekosystémy 9 µgN.m-3 nie je prekračovaná 
na žiadnej z regionálnych staníc v Slovenskej republike a rovnako nie je prekračovaná ani limitná hodnota na 
ochranu ekosystémov 30 µgNOx.m

-3 za kalendárny rok a zimné obdobie stanovená v súlade s prílohou č. 1 
k Vyhláške MŽP SR č. 705/2002 Z. z. 
Koncentrácie kovov v atmosférickom aerosóle mávajú premenlivé hodnoty. Pri hodnotení trendov je celkovo 
najvýraznejší prejav poklesu olova, čo súvisí s výrobou benzínu bez obsahu olova. 
Chemické analýzy atmosférických zrážok dokumentujú mierny nárast kyslosti zrážok. Namerané hodnoty pH 
zrážok korešpondujú s hodnotami pH podľa máp EMEP. Očakávaným trendom je, že koncentrácie kovov 
v atmosférických zrážkach budú kopírovať klesajúce trendy koncentrácií kovov v atmosférickom aerosóle.   
 
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 nad Topľou a v Humennom. Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre 
znečisťujúcu látku PM10  územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec. 
Hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia v oblasti je miestny drevospracujúci a chemický priemysel a miestne 
vykurovacie systémy. Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10  územie mesta Prešov a obce 
Ľubotice. Hlavný podiel na znečisťovaní ovzdušia majú mestské kotolne, automobilová doprava, ako aj 
sekundárna prašnosť.  
Zákon o ovzduší č. 478/2002 harmonizoval princípy hodnotenia kvality ovzdušia s legislatívou EÚ. V súlade 
s týmito požiadavkami bolo územie SR rozdelené do zón a aglomerácií a v každej boli vyhodnotené príslušné 
monitorovacie režimy. 
 
Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a limitných hodnôt 
zvýšených o medzu tolerancie (MT) na monitorovacích staniciach v Prešovskom kraji za rok 2006  

Zložka 
Ochrana zdravia VHP2) 

SO2 NO2 NO2+MT PM10 Benzén SO2 NO2 
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Limitná hodnota 
[µg/m3] 
(počet prekročení) 

350 
(24) 

125 
(3) 

200 
(18) 

40 10 000 40 
50 

(35) 
40 5 500 400 

Humenné, Námestie 
slobody 

*0 *0 0 27.1 0 27.1 26 29.7  0 0 

Prešov, Solivarská 0 0 0 17.7 0 17.7 36 31.8 1.2 0 0 

Vranov nad Topľou, M. 
R. Štefánika 

0 0 0 15.6 0 15.6 76 39.4  0 0 

                                                                                                                                                                                              Zdroj: SHMÚ 
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1) maximálna osemhodinová koncentrácia 2) Limitné hodnoty pre výstražné hraničné prahy 
Znečisťujúce látky, ktoré prekročili limitnú hodnotu sú zvýraznené hrubým písmom 
Označenie výťažnosti: > 90%, a 75–90 %, b 50–75 %, c < 50 % platných meraní 

 
Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia podľa limitných hodnôt na ochranu ľudského zdravia a cieľových hodnôt   
na monitorovacích staniciach v Prešovskom kraji za rok 2006  
 Ochrana zdravia 
Znečisťujúca látka Pb As Cd Ni 
Doba spriemerovania 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 
Limitná hodnota (ng.m-3) 500    
Cieľová hodnota (ng.m-3)  6 5 20 
Monitorovacia stanica 
Humenné, Námestie slobody 17 0,8 0,5 1,3 
Prešov, Solivarská 28 1,4 0,9 1,3 
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 24 1,5 0,7 1,3 

Zdroj: SHMÚ 

Zóna Prešovský kraj 
V roku 2007 nebola prekročená 24-hodinová a ročná limitná hodnota na ochranu zdravia ľudí pre PM10 na 
žiadnej monitorovacej stanici. Najväčší pokles prekročení oproti roku 2006 o viac ako 50% sa vyskytol na 
monitorovacej stanici Vranov-M. R. Štefánika. Z počtu prekročení 76 klesol v roku 2007 na 33. V tabuľke 3.4 sú 
uvedené namerané počty prekročení a upravené počty prekročení po korekcii na zimný posyp a na epizódy 
znečistenia PM10 mimo územia SR. Ostatné znečisťujúce látky neprekročili limitné alebo cieľové hodnoty. Na 
základe výsledkov štatistickej analýzy je možné predpokladať, že príspevok lokálnych zdrojov k znečisteniu 
ovzdušia PM10 sa v tejto zóne pohybuje v rozsahu od 15 % do 35 %. Hlavné lokálne zdroje sú podobné, ako v 
iných zónach, t.j. najmä doprava, suspenzia a resuspenzia častíc z nedostatočne čistených komunikácií, stavenísk, 
skládok sypkých materiálov, vykurovanie domov na tuhé palivá a poľnohospodárstvo, ktoré priamo vplývajú na 
úroveň znečistenia. 
 
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. Emisie škodlivín z hľadiska vplyvu na zdravie obyvateľov a 
životné prostredie ako celok vymedzujú ako najzávažnejších znečisťovateľov ovzdušia v kraji. Medzi závažné 
zdroje znečistenia ovzdušia nachádzajúce sa mimo územia Prešovského kraja, majúci na neho bezprostredný 
negatívny vplyv patrí Chemko Strážske. 
 
Emisie zo stacionárnych zdrojov v roku 2006 

Okres 
Emisie [t/rok] 

TZL SO2 NOx CO 
Bardejov 401 86 148 618 
Humenné 452 998 884 636 
Kežmarok 416 94 141 654 
Levoča 212 48 70 338 
Medzilaborce 176 37 46 265 
Poprad 304 68 226 553 
Prešov 648 100 382 1 251 
Sabinov 392 84 131 600 
Snina 459 197 188 667 
Stará Ľubovňa 518 120 151 812 
Stropkov 139 29 44 211 
Svidník 280 55 85 414 
Vranov nad Topľou 760 2 290 787 1 696 

 Zdroj: SHMÚ 

 
 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      134 

 

 

Merné územné emisie zo stacionárnych zdrojov v roku 2006 

Okres 
Emisie [t/rok.km-2] 

TZL SO2 NOx CO 
Bardejov 0,43 0,09 0,16 0,66 
Humenné 0,60 1,32 1,17 0,84 
Kežmarok 0,50 0,11 0,17 0,78 
Levoča 0,59 0,13 0,20 0,95 
Medzilaborce 0,41 0,09 0,11 0,62 
Poprad 0,27 0,06 0,20 0,50 
Prešov 0,70 0,11 0,41 1,35 
Sabinov 0,81 0,17 0,27 1,24 
Snina 0,57 0,24 0,23 0,83 
Stará Ľubovňa 0,83 0,19 0,24 1,30 
Stropkov 0,36 0,07 0,11 0,54 
Svidník 0,51 0,10 0,15 0,75 
Vranov nad Topľou 0,99 2,98 1,02 2,20 

 Zdroj: SHMÚ 

Emisie základných znečisťujúcich látok [t] zo stacionárnych zdrojov v Prešovskom kraji v rokoch 2000 – 2006 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

TZL 4207 4266 3491 3666 4588 5556 5158 
SO2 8372 8082 6320 6719 4864 4856 4204 
NOx 3279 3443 3212 3224 3173 3459 3284 
CO 12170 11838 9075 8796 8802 9282 8714 

                                                                    Zdroj:KÚŽP Prešov, 2007 
 
Vyhodnotenie znečistenia ovzdušia kovmi podľa limitnej hodnoty a cieľových hodnôt 

AGLOMERÁCIA / zóna 

 Ochrana zdravia 
  Znečisťujúca látka As Cd Ni Pb 
  Doba spriemerovania 1 rok 1 rok 1 rok 1 rok 
  Limitná hodnota [ng.m-3]/ 

6 5 20 500 
Cieľová hodnota [ng.m-3] 

Prešovský kraj 

Humenné, Námestie slobody 1,3 0,6 2,5 19 
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP 1) 0,9 0,3 0,6 10 
Prešov, Solivarská 1,3 0,8 2,4 24 
Starina, Vodná nádrž, EMEP  1) 0,7 0,4 0,8 15 
Vranov nad Topľou, M. R. Štefánika 1,6 0,6 4,6 20 

1)  od roku 2003 z PM10 

 
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“. 
Chemes Humenné predstavuje veľký zdroj znečistenia ovzdušia svojím palivovo–energetickým systémom–
teplárňou. Prevažná časť tepla je dodávaná do siete centrálneho zásobovania tepla samotného mesta Humenné pre 
bytovo – komunálnu sféru. Kotle spaľujú uhlie, ťažký vykurovací olej a zemný plyn. Podiel jednotlivých 
spaľovacích zariadení – kotlov na tvorbe emisií je dosť premenlivý a závisí od podielu spaľovaného paliva a od 
kvalitatívnych ukazovateľov týchto palív. Spoločnosť v predchádzajúcom období zrealizovala opatrenie na 
ochranu ozónovej vrstvy – náhradu turbokompresorov za absorpčné chladiace stroje (odstránenie freónu R 11 a R 
12). Rovnako sa zrealizovali opatrenia na energetických zariadeniach (napr. rekonštrukcia zadných ťahov, 
ekonomizéra, žalúziového odlučovača na kotle K8, inštalácia ďalších plynových horákov a rekonštrukcia filtrácie 
spalín kotlov K3 a K4, inštalácia nového plynového kotla K9, inštalácia nízkoemisných horákov na plynovom 
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kotle K7). Tieto opatrenia však nezabezpečili spĺňanie emisných limitov na všetkých týchto zariadeniach. Pre 
dosiahnutie súladu prevádzkovania energetických zdrojov s požiadavkami platnej legislatívy na ochranu ovzdušia 
a spĺňanie emisných limitov bude spoločnosť realizovať ďalšie potrebné opatrenia podľa ňou spracovaného 
programu znižovania emisií. Spoločnosť uvažuje s odstavením najstarších kotlov K1 k 31.12.2002 a K2 k 
31.12.2006. S prevádzkou starého kotla K3 za súčasných podmienok (spaľovanie - 61 %  podiel hnedé uhlie a 39 
% zemný plyn) nespĺňajúcich emisné limity sa uvažuje do 31.12.2006. U ďalších kotlov sa plánuje v priebehu 
rokov 2003 – 2005 realizovať ich ekologizáciu – kotlo k4 (CO), kotlo K (ŤOV – TZL, SO2, NO2 a pri zemnom 
plyne – NO2) a K8 (TZL, SO2, CO). 
 
Množstvo emisií najvýznamnejších zdrojov znečisťovania ovzdušia v Prešovskom kraji 
 TZL (t) SO2 NOx CO 
BUKOCEL a.s. Hencovce 
2004 671,191 2 244,106 619,433 1 683,216 
2005 508,496 2 495,054 807,586 1 225,277 
KRONOSPAN SLOVAKIA s. r. o. Prešov 
2004 136,995  173,681 692,519 
2005 181,935  235,609 793,925 

                                                                                                                                                               Zdroj: SHMÚ 
 
Poradie najvýznamnejších stacionárnych zdrojov znečistenia ovzdušia Prešovského kraja v rámci SR a ich 
podiel na emisiách znečisťujúcich látok v rámci SR (%) v roku 2005 

Zdroj 
TZL SO2 NOx CO 

Poradie % Poradie % Poradie % Poradie % 
Bukocel, a. s. Hencovce 3. 2,41 5. 2,98 13. 1,73 10. 0,88 
Kronospan Slovakia, s. r. o. 
Prešov 

9. 0,86     15. 0,57 

CHEMES, a. s. Humenné 13. 0,59 12. 1,34     
                            Zdroj: SHMÚ 

Tuhé znečisťujúce látky (TZL) 
 

P.č. 
 

Prevádzkovateľ 
 

Okres 
 

TZL (t) 
Podiel na celkovom 

znečisťovaní v rámci kraja (%)* 
    1. BUKOCEL a.s. Hencovce Vranov nad Topľou 393,75 41,49 

2. KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice Prešov 182,20 19,20 
3. CHEMES a.s. Humenné Humenné 119,27 12,57 
4. ENERGY Snina a.s. Snina Snina 42,96 4,53 
5. TATRAVAGÓNKA, a.s., Poprad Poprad 11,62 1,22 

 
Oxid siričitý (SO2) 

 
P.č. 

 
Prevádzkovateľ 

 
Okres 

 
SO2 (t) 

Podiel na celkovom 
znečisťovaní v rámci kraja (%)* 

    1. BUKOCEL a.s. Hencovce Vranov nad Topľou 2201,76 65,86 
2. CHEMES a.s. Humenné Humenné 925,84 27,70 
3. ENERGY Snina a.s. Snina Snina 111,59 3,33 
4. ZEOCEM Bystré, a.s. Vranov nad Topľou 16,45 0,49 
5. ZASTROVA a.s., Spišská Stará Ves Kežmarok 7,89 0,23 

 
Oxidy dusíka (NOx) 

 
P.č. 

 
Prevádzkovateľ 

 
Okres 

 
NOx (t) 

Podiel na celkovom 
znečisťovaní v rámci kraja (%)* 

    1. CHEMES a.s. Humenné Humenné 774,99 37,99 
2. BUKOCEL a.s. Hencovce Vranov nad Topľou 650,85 31,91 
3. KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice Prešov 112,99 5,54 
4. ENERGY Snina a.s.  Snina 76,61 3,76 
5. SPRAVBYT a.s. Prešov Prešov 47,28 2,32 
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Oxid uhoľnatý (CO) 
 

P.č. 
 

Prevádzkovateľ 
 

Okres 
 

CO (t) 
Podiel na celkovom 

znečisťovaní v rámci kraja (%)* 
    1. BUKOCEL a.s. Hencovce Vranov nad Topľou 1165,52 52,86 

2. KRONOSPAN SK s.r.o. Ľubotice Prešov 503,76 22,85 
3. CHEMES a.s. Humenné Humenné 116,48 5,28 
4. ZLIEVÁREŇ a.s. Svit Poprad 35,89 1,63 
5. ENERGY Snina a.s.  Snina 29,56 1,34 

            * - z veľkých a stredných zdrojov 

 
Prízemný ozón 
Priemerné koncentrácie prízemného ozónu na území Slovenskej republiky rastú s nadmorskou výškou. I keď 
v poslednom období nie je pozorovaný významnejší trend zvyšovania, počet prekročení imisného limitu ozónu 
zostáva aj naďalej vysoký. 
V nasledovnej tabuľke sú uvedené cieľové a prahové hodnoty pre prízemný ozón podľa Vyhlášky MŽP SR 
705/2002 Z. z. o kvalite ovzdušia, ktoré v súlade s legislatívou EÚ je potrebné dosiahnuť v roku 2010 
a informačné a varovné prahy koncentrácie.  
 
 Cieľové a prahové hodnoty koncentrácie pre prízemný ozón 
Cieľové resp. prahové hodnoty Koncentrácia O3 (µg.m-3) Priemer za časový interval 
Pre ochranu ľudského zdravia 120* 8 h 
Pre ochranu vegetácie AOT40** 18 000 (µg.m-3.h) 1. máj až 31. júl 
Prah pre informáciu obyvateľstva 180 1 h 
Prah pre vyrovnanie obyvateľstva 240 1 h 
 
* - maximálny 8 – hodinový priemer 120 µg.m-3 sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za kalendárny rok, v priemere za tri roky 
** - AOT40 vyjadrené v µg.m-3.h znamená súčet všetkých rozdielov medzi hodinovými prízemného ozónu väčšími ako 80 µg.m-3 
(=40 ppb) a 80 µg.m-3 v čase medzi 8.00 a 20.00 stredoeurópskeho času od 1. mája do 31. júla a to v priemere za 5 rokov 
 
 Priemerné ročné koncentrácie prízemného ozónu (µg.m-3) v rokoch 2001 – 2007 

Stanica 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP 55 56 67 62 70 73 66 
Starina, Vodná nádrž, EMEP 63 64 73 66 66 62 62 

Zdroj: SHMÚ 
Pozn. Referenčná hodnota ročného priemeru pre ochranu materiálov (ozónová smernica je 40 µg.m-3 pre ročné spracovanie 
do EK 
 
V časovom období rokov 2003 – 2005 boli prekročené cieľové hodnoty koncentrácie pre prízemný ozón pre 
ochranu ľudského zdravia (maximálny 8 – hodinový priemer 120 µg.m-3 sa nesmie prekročiť viac ako 25 dní za 
kalendárny rok, v priemere za tri roky) na oboch monitorovacích staniciach Stará Lesná i Starina situovaných na 
území Prešovského kraja. 
 
Počet dní, v ktorých bola prekročená priemerná osemhodinová koncentrácia prízemného ozónu 120µg.m-3  
(cieľová hodnota pre ochranu ľudského zdravia) na monitorovacích staniciach SHMÚ 

Stanica 2005 2006 2007 Priemer 2005 – 2007 
Stará Lesná, AÚ SAV, EMEP 30 44 36 37 
Starina, Vodná nádrž, EMEP 39 27 18 28 

Zdroj: SHMÚ 

Ochrana ovzdušia 
Ochranu ovzdušia upravuje zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších 
predpisov. 
Od roku 2003 je v platnosti vyhláška MŽP SR č. 705/2002  Z.z. o kvalite ovzdušia, ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane ovzdušia. Táto vyhláška okrem iného stanovuje limitné hodnoty, termíny ich dosiahnutia, medze 
tolerancie, priemerované obdobia a cieľové hodnoty vybraných znečisťujúcich látok. Taktiež uvádza zoznam 
aglomerácií a zón, na ktoré sa člení územie Slovenskej republiky z hľadiska sledovania, hodnotenia a riadenia 
kvality ovzdušia. 
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Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia sú ustanovené § 9 ods.1 zákona o ovzduší ako:  
- oblasti riadenia kvality ovzdušia,  
- vymedzené časti zón alebo aglomerácií o rozlohe najmenej 50 km2 , ak sa v nich vyskytujú pachové 

znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,  
- národné parky,  
- chránené krajinné oblasti,  
- kúpeľné miesta. 

 
Na územie Prešovského kraja sa nachádzajú resp. sem plošne zasahujú  oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu 
ovzdušia, ktorými sú: 
 

� Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 Územie mesta Prešov a obce Ľubotice,  
� Oblasť riadenia kvality ovzdušia pre znečisťujúcu látku PM10 Územie mesta Vranov nad Topľou a obcí 

Hencovce, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec, 
� Tatranský národný park, 
� Národný park Nízke Tatry, 
� Pieninský národný park, 
� Národný park Slovenský raj, 
� Národný park Poloniny, 
� Národná krajinná oblasť Vihorlat, 
� Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, 
� Kúpeľné miesto Vysoké Tatry, 
� Kúpeľné miesto Vyšné Ružbachy, 
� Kúpeľné miesto Bardejovské kúpele. 
 
 

1.2.9.2  Voda 
 
Zhodnotenie riešeného územia z hľadiska kvality povrchových a podzemných vôd 
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 
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 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. 
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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, 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 III. až IV. 
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 
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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.  
 
Podľa materiálu Kvalita povrchových vôd na Slovensku 2004-2005 (SHMÚ Bratislava, 2006) dosiahla kvalita 
vody povrchových vodných tokov v Prešovskom kraji v období 2004-2005 nasledovné hodnoty triedy kvality: 
 
Klasifikácia kvality povrchových vôd v tokoch Prešovského kraja podľa STN 75 7221 (za roky 2004-2005) 

Tok Miesto 
Čiastkové 
povodie 

Trieda kvality 

Kyslíkový 
režim 

Základné F-
CH 

ukazovatele 
Nutrienty 

Biologické 
ukazovatele 

Mikrobio-
logické 

ukazovatele 

Mikropoluta
nty 

Laborec Laborec – 
Krásny Brod 

Bodrog 
III IV III II IV III 

Laborec Laborec – Nad 
Cirochou 

Bodrog 
IV II II II III IV 

Cirocha Cirocha - ústie Bodrog III I III II IV IV 
Laborec Laborec – 

Petrovce 
Bodrog 

III II III II IV II 

Ulička Ulička – štátna 
hranica 

Bodrog 
I III II II III II 

Ublianka Ublianka – pod 
Ubľou 

Bodrog 
I III II II III II 

Ondava Ondava – nad 
Svidníkom 

Bodrog 
III III II II III III 

Ladomírka Ladomírka – 
nad Svidníkom 

Bodrog 
V III II II IV II 

Ondava Ondava – pod 
Svidníkom 

Bodrog 
IV II II II IV III 

Ondava Ondava – 
prítok do VN 
Domaša 

Bodrog 
III II II II IV III 

Ondava VN Domaša – 
priehradný 
múr 

Bodrog 
II III III II II II 

Oľka Oľka - ústie Bodrog V III II II III  
Ondava Ondava – 

Nižný Hrušov 
Bodrog 

III II III II IV III 

Topľa Topľa - 
Gerlachov 

Bodrog 
I II III II IV III 

Topľa Topľa - 
Hanušovce 

Bodrog 
I II III II III II 

Topľa Topľa – pod 
Vranovom 

Bodrog 
II II III II IV III 

Hornád Hornád - 
Hranovnica 

Hornád 
III II III II IV II 

Torysa Torysa – nad 
odberným 
objektom Tichý 
Potok 

Hornád 

I II II II III IV 

Torysa Torysa – 
Šarišské 
Michaľany 

Hornád 
II II III II IV  

Sekčov Sekčov - ústie Hornád III III III II IV V 
Torysa Torysa – 

Kendice 
Hornád 

IV III IV II IV IV 

Dunajec Dunajec – 
Červený 
Kláštor 

Dunajec 
II III II II IV III 

Poprad Poprad – nad 
Mlynicou 

Poprad 
II I IV II III III 
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Poprad Poprad – pod 
Svitom 

Poprad 
I I III II III I 

Poprad Poprad – 
Veľká Lomnica 

Poprad 
III II IV III IV IV 

Poprad Poprad - Čirč Poprad II II III II IV III 
Poprad Poprad - 

Piwniczna 
Poprad 

III III III II IV III 

                   Zdroj: SHMÚ Bratislava, 2006 
 Podľa podkladu Kvalitatívna vodohospodárska bilancia povrchových vôd SR v roku 2005 najvýznamnejšie zdroje 
znečistenia povrchových vôd v PSK predstavujú v roku 2005 najmä PVPS a.s. Poprad ČOV – zberač O, Bukocel 
a.s. Hencovce a VVS a.s. ČOV Humenné. 
 
Významné zdroje znečistenia povrchových vôd v PSK v roku 2005 

Názov zdroja 
znečistena 

Tok/Riečny 
km 

Spôsob 
čistenia* 

Vypúšťané znečistenie (t.rok-1) 
BSK-5 ChSK-Cr NL NEL-UV NEL-IČ 

VVS a.s., ČOV 
Humenné 

Laborec/63,4 2,3,5,10 289,71 579,19 217,56 - - 

Bukocel a.s., 
Hencovce 

Ondava/48,6
5 

2,3,5,10 151,1 1401,05 210,89 - - 

PVPS a.s., 
Poprad, ČOV – 

zberač O 
Poprad/110,0 1 202,39 364,16 164,02 - - 

   Zdroj: SHMÚ Bratislava, 2006 
*Spôsob čistenia: 
  1 – bez čistenia 
  2 – odstraňovanie hrubých nečistôt (hrablice) (M) 
  3 – odstraňovanie štrku, piesku (lapač piesku) (M) 
  5 – primárna sedimentácia (M) 
10 – aktivačné (B) 
(M) Mechanické 
(B) Biologické 
 
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 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 po-kračovaním 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.  
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Ochrana vodných zdrojov 
Ochranu vodných zdrojov je potrebné chápať ako integrovanú ochranu kvality a kvantity podzemných 
a povrchových vôd. Rozhodujúcim faktorom pri ochrane kvality vodných zdrojov je problematika zdrojov 
znečisťovania vôd, či už s priamym alebo nepriamym dopadom na vodné zdroje. 
Ochrana množstva vôd, kvantitatívna ochrana, je založená na zvyšovaní akumulačnej schopnosti krajiny a na 
kontrole dodržiavania vypočítaných hodnôt pre odoberané množstvá vôd. Za tým účelom sa stanovujú limity 
využívania zásob podzemných vôd (ekologické limity), ako aj záväzné minimálne prietoky. 
Oba aspekty ochrany vôd sú premietnuté v tzv. územnej ochrane vôd. Táto je zabezpečovaná v troch rovinách: vo 
všeobecnej, vyplývajúcej z vodného zákona, v širšej – regionálnej ochrany, realizovanej formou chránených 
vodohospodárskych oblastí a v sprísnenej špeciálne – užšej ochrane pre využívané vodné zdroje na pitné účely 
realizovanej najmä formou pásiem hygienickej ochrany. Rezervy sú však v reálnej účinnosti právnych predpisov 
a noriem, ako aj v právnom vedomí spoločnosti a v chápaní a presadzovaní ochranných opatrení v praxi. 
Cieľom stanovenia ekologických limitov vo vodnom hospodárstve je kvantifikovanie vplyvu exploatácie 
povrchových a podzemných vôd na hydrologické a hydrogeologické pomery územia, tvoriaceho infiltračnú 
akumulačnú, ale i výstupnú oblasť podzemných vôd a tým aj na územie priamo dotknuté následným 
vodohospodárskym využitím, t. j. odbermi vôd. 
Ochranu vôd upravuje najmä zákon č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon  č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení 
neskorších zákonov a ďalšie právne predpisy. 
Chránenými územiami podľa  zákona o vodách sú: územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu, 
územia s vodou vhodnou na kúpanie, územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných 
druhov rýb, chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti), ochranné pásma 
vodárenských zdrojov, citlivé oblasti,  zraniteľné oblasti a chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona 
č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 
Ochrana vodných tokov a ich korýt je ustanovená zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách. Na ochranu výdatnosti, 
kvality a zdravotnej bezchybnosti vody vodárenských zdrojov sa vyhlasujú ochranné pásma vodárenských  zdrojov  
I.,II.,III. stupňa. Súčasne sú pásmami hygienickej ochrany (PHO)  podľa zákona  č.272/1994 Z.z. o ochrane 
zdravia ľudí. 
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; 
             -   zabezpečenie územia v zmysle územného plánovania na realizáciu vodohospodárskych  opatrení.  

 
Chránená vodohospodárska oblasť (CHVO) je územie, ktoré svojim prírodnými podmienkami tvorí významnú 
prirodzenú akumuláciu vôd. Podmienky ochrany vôd v CHVO sú upravené zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách, § 
31.   
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Z hľadiska ochrany vodných zdrojov, ako aj ich zberných oblastí, na územie Prešovského kraja plošne zasahujú 2 
chránené vodohospodárske oblasti.  
 
Chránené vodohospodárske oblasti v Prešovskom kraji 

Názov CHVO 
Plocha CHVO Využiteľné množstvá vodných zdrojov (m.s-1) 

celkom z toho v PO kraji povrchové podzemné Spolu 
Nízke Tatry - východná časť 805 275 2,33 2,43 4,76 
Horné povodie Hnilca 108 22 0,16 0,1 0,26 

Zdroj: ŠVHP povodí 
 
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. 
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. 
 Prehľad o pásmach  hygienickej ochrany vôd                                                                                                                                            

Predmet Údaj 

Celkový počet PHO 312 

Počet zdrojov povrchovej vody 44 

Počet zdrojov podzemnej vody 268 

Plocha PHO povrchových zdrojov celkom v [ha] 368 899 

                                       z toho: lesná [ha] 26 821 

                                                  poľnohospodárska [ha] 2 815 

                                                  iná alebo nezaradená [ha] 339 263 

Plocha PHO podzemných zdrojov celkom [ha] 19 350 

                                       z toho: lesná [ha] 7 449 

                                                  poľnohospodárska [ha] 5 005 

                                                  iná alebo nezaradená  [ha] 6 896 

Plocha PHO 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 

 
V riešenom území VÚC, všetky významné využívané zdroje vody, majú rozhodnutím vodohospodárskeho orgánu 
určené ochranné pásmo, ale v rozhodnutí je nezriedka len popis vedenia hranice ochranné pásmo 2. stupňa a nie aj 
jeho výmera. Preto údaje o plochách majú len informatívny charakter. Ešte nedostatočnejšie sú údaje o charaktere 
chránených území, kde pre OP 2.stupňa podzemných zdrojov a všetky OP povrchových zdrojov absentujú údaje o 
plochách lesnej, poľnohospodárskej a inej pôde. OP zdrojov povrchových vôd, ktoré sa v regióne PK využívajú 
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v značne väčšom rozsahu ako v iných krajoch SR, sú veľmi rozsiahle a mnohonásobne prevyšujú  OP zdrojov 
podzemných vôd. OP zaberajú 3 882,49 km2 čo je až 43,17 % celého územia kraja! Z  OP povrchových zdrojov 
predstavujú 95 % a OP podzemných zdrojov len 5 %. Plochy OP sú vyčíslené na základe Hydroekologických 
plánov povodí Hornádu (1997), Popradu (1992), povodia Ondavy a Bodrogu (1995), povodia Laborca (1994) 
ktoré spracovalo Povodie Bodrogu  a Hornádu, Košice. Činnosť v  OP, zvlášť čo sa týka obmedzení a zákazov,  je 
v rozhodnutí o OP špecifikovaná v celej aktuálnej šírke a zohľadňuje problematiku chráneného územia. Často sa 
v OP nachádzajú rôzne zdroje znečistenia, ktorých negatívny vplyv na akosť vody zdrojov sa nedá úplne vylúčiť. 
Návrhy opatrení v OP niektorých zdrojov (napr. priamy odber z Tople pre Bardejov alebo Ondavy pre Svidník) sa 
z  technických a ekonomických dôvodov nedajú nateraz realizovať.  
Vodárenské toky sú vodné toky alebo úseky vodných tokov, ktoré sa využívajú ako vodárenské zdroje alebo sa 
môžu využívať ako vodárenské zdroje na odber pre pitnú vodu. Zoznam vodárenských tokov ustanovuje vyhláška 
MŽP SR č. 211/2005 Z. z. (Príloha č. 2), ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných 
tokov a vodárenských vodných tokov.  
 
Vodárenské toky  alebo ich časti v Prešovskom kraji 

Názov toku Číslo hydrologického poradia 
Vodárenský tok 

od km do km 
Javorinka 3-01-01-007 10,6 18,9 
Lipník 3-01-01-039 1,85 14,8 
Poprad 3-01-02-002 139,9 142,5 
Ľadový potok 3-01-02001 0 2,1 
Veľký Šum 3-01-02-005 4,2 7,4 
Mlynica 3-01-02-005 17,2 20,5 
Hromadná voda 3-01-02-032 2 3,5 
Slavkovský potok 3-01-02-041 11,8 16,3 
Štiavnik 3-01-02-042 4,5 8 
Studený potok 3-01-02-053 9,25 17,4 
Kežmarská Biela voda 3-01-03-003 6,6 19,1 
Zelený potok 3-01-03-002 0 3 
Lomnický potok 3-01-03-049 3,5 7,2 
Jakubianka 3-01-03-075 10 21,1 
Daňová 4-30-03-020 2,7 5,9 
Kryštáľový potok 4-30-03-20 0 1,6 
Udava 4-30-03-064 11,7 38,3 
Cirocha 4-30-03-087 37,25 50 
Barnov potok 4-30-03-121 7,3 9,4 
Čierny potok 4-30-03-121 0,9 2,9 
Hybkaňa 4-30-03-121 0,1 3,3 
Kamenica 4-30-03-130 7,7 18,6 
Suchý potok 4-30-03-135 0,9 5,5 
Zbojský potok 4-30-05-013 14,5 21,4 
Ráztoka 4-30-05-013 0 4 
Bystriansky potok 4-30-05-014 0 4,3 
Brusný potok 4-30-05-043 1,2 4,5 
Ondava 4-30-08-001 51,2 142,1 
Rusinec 4-30-08-013 0 4,4 
Ladomírka 4-30-08-017 0 19,4 
Chotčianka 4-30-08-037 0 25,2 
Kazimírsky potok 4-30-08-104 0 8,7 
Topľa 4-30-09-001 62,9 131,3 
Lysá 4-30-09-130 0 1,1 
Hermanovský potok 4-30-09-143 6,2 10,8 
Peklisko 4-32-01-046 0,5 5,1 
Smrdiace mláky 4-32-01-047 0,8 2,8 
Zimná 4-32-01-062 2,2 4,6 
Torysa 4-32-04-001 109,2 123,6 
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Rovinný potok 4-32-04-004 0 4,1 
Oľšavica 4-32-04-006 0 4,9 
Škapová 4-32-04-008 0 7,1 
Ľutinka 4-32-04-048 8,4 17,5 
Veľký potok 4-32-04-070 0 13,9 
Pastevník 4-32-04-070 4,7 8,6 
Fričkovský potok 4-32-04-085 5 8,5 
Hrabovec 4-32-04-091 10,3 13,8 
Šebastovka 4-32-04-116 9,5 13,2 
Šebastovík 4-32-04-116 0,7 4,2 
Sigordský potok 4-32-04-127 0,45 2,6 
Poznámka : Číslo hydrologického poradia je určené podľa vodohospodárskej mapy v mierke 1 : 50 000, 2. vydanie. 
 
Vodohospodársky významné toky 
Sú to vodné toky, ktorými prechádza štátna hranica, vodné toky, ktoré sa využívajú ako vodárenský zdroj alebo sa 
môžu využívať ako vodárenské zdroje (vodárenský vodný tok), vodné toky s plavebným využitím, vodné toky 
s významným odberom vody pre priemysel a pre poľnohospodárstvo (ich významnosť sa určuje vo vzťahu 
k vodohospodárskej bilancii povrchových vôd v príslušnom čiastkovom povodí), vodné toky využívané na iné 
účely, napríklad na využívanie hydroenergetického potenciálu, ako vody vhodné pre život rýb a reprodukciu 
pôvodných druhov rýb alebo na rekreáciu. Zoznam vodohospodársky významných vodných tokov je uvedený vo 
Vyhláške MŽP SR č. 211/2005 (Príloha č. 1), ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných 
tokov a vodárenských vodných tokov.  
 
Citlivé a zraniteľné oblasti 
Nariadenie vlády č. 617/2004 Z.z. ustanovuje citlivé a zraniteľné oblasti podľa § 33 a 34 zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách.  
Podľa tohto nariadenia sú za citlivé oblasti vyhlásené vodné útvary povrchových vôd, v ktorých dochádza alebo 
môže dôjsť v dôsledku zvýšenej koncentrácie živín k nežiadúcemu stavu kvality vôd, ktoré sa využívajú ako 
vodárenské zdroje alebo sú využiteľné ako vodárenské zdroje a ktoré si vyžadujú v záujme zvýšenej ochrany vôd 
vyšší stupeň čistenia vypúšťaných odpadových vôd.  
Zraniteľné oblasti sú poľnohospodársky využívané územia, z ktorých odtekajú vody zo zrážok do povrchových vôd 
alebo vsakujú do podzemných vôd, v ktorých je koncentrácia dusičnanov vyššia ako 50 mg.l-1 alebo sa môže 
v blízkej budúcnosti prekročiť. 
Podľa Nariadenia vlády č. 617/2004 § 2 sa ustanovujú pozemky poľnohospodársky využívané v katastrálnych 
územiach obce, podľa prílohy č. 1. 
Medzi zraniteľné oblasti na území Prešovského kraja patria nasledovné katastrálne územia obcí: 
 
Zraniteľné oblasti  v Prešovskom kraji  
Okres Bardejov 
Brezov 
Dubinné, 
 Hankovce,  
Harhaj,  

Hrabovec 
Kochanovce, 
Komárov,  
Kučín,  

Lascov,  
Oľšavce,  
Poliakovce,  
Porúbka 

Okres Humenné 
Brekov,  
Hažín nad Cirochou,  
Humenné,  
Jankovce,  
Jasenov,  
Kamenica nad Cirocou, 

Kochanovce,  
Koškovce,  
Lackovce,  
Lieskovec,  
Ľubiša 

Modra nad Cirochou,  
Myslina,  
Topoľovka,  
Udavské,  
Veľopolie,  
Závadka 

Okres Kežmarok 
Spišská Belá - - 
Okres Levoča 
Baldovce,  
Bijacovce,  
Buglovce,  
Domaňovce,  

Dravce,  
Klčov,  
Kurimany,  
Levoča, 

Nemešany,  
Spišské Podhradie,  
Spišský Hrhov,  
Spišský Štvrtok 

Okres Medzilaborce 
- - - 
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Okres Poprad 
- - - 
Okres Prešov 
Abranovce,  
Brestov,  
Bretejovce,  
Drienov,  
Drienovská Nová Ves,  
Dulova Ves,  
Fintice,  
Fulianka,  
Gregorovce,  
Haniska,  
Janovík,  
Kapušany,  
Kendice,  
Kojatice,   

Kokošovce,  
Lada,  
Lemešany,  
Ličartovce,  
Ľubotice,  
Malý Slivník,  
Malý Šariš,  
Medzany,  
Mirkovce,  
Nemcovce,  
Petrovany,  
Prešov,  
Ruská Nová Ves, 
Seniakovce, 

Svinia,  
Šarišské Bohdanovce, 
Teriakovce,  
Trnkov,  
Tulčík,  
Varhaňovce,  
Veľký Slivník,  
Veľký Šariš,  
Vyšná Šebastová,  
Záborské, 
 Záhradné,  
Žehňa,  
Župčany 

Okres Sabinov 
Bodovce,  
Červenica pri Sabinove,  
Hubošovce,  
Jakubova Voľa,  
Jakubovany,  

Ostrovany,  
Pečovská Nová Ves, 
Ražňany, 
Sabinov, 

Šarišské Michaľany,  
Šarišské Sokolovce,  
Torysa,  
Uzovce 
 

Okres Snina 
- - - 
Okres Stará Ľubovňa 
- - - 
Okres Stropkov 
Breznica,  
Duplín,  

Krušinec,  
Miňovce 

Stropkov,  
Tisinec 

Okres Svidník 
Giraltovce,  
Kračúnovce,  

Lúčka, 
Lužany pri Topli, 

Stročín, 
Železník, 

Okres Vranov nad Topľou 
Benkovce, 
 Bystré, 
 Čaklov,  
Čierne nad Topľou,  
Dlhé Klčovo,  
Giglovce,  
Girovce,  
Hencovce,  
Jasenovce,  
Jastrabie nad Topľou,  

Kamenná Poruba,  
Kladzany,  
Komárany,  
Kučín,  
Majerovce,  
Malá Domaša,  
Nižný Hrabovec,  
Nižný Hrušov,  
Nižný Kručov, 
Ondavské Matiašovce 

Poša,  
Sačurov,  
Sečovská Polianka,  
Sedliská,  
Soľ,  
Továrne,  
Vechec,  
Vranov nad Topľou, 
 Vyšný Žipov 
 

 
Záver 
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, ( ti limity by mali byť TU 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. 
Realizácia uvedených požiadaviek v rámci budúceho rozvoja na úseku ochrany vodných zdrojov bude mať svoj 
dopad na územný rozvoj VÚC.. 
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. 
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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  
Vodné nádrže predstavujú najúčinnejšie opatrenie pre vodohospodársky žiadúcu úpravu odtokových pomerov a 
zabezpečenie viacerých funkcií, ktoré ovplyvňujú rozvoj rozsiahlych oblastí. Slúžia pre zásobovanie vodou, 
znižujú povodňové prietoky a vytvárajú predpoklady pre využívanie hydroenergetického potenciálu, rekreáciu, 
rybolov a iné.  Využívanie prirodzených prietokov je v dôsledku prírodných daností značne obmedzené a jedným 
z možných riešení je akumulácia vody v nádržových priestoroch. Pre ich budovanie sú na území Prešovského 
kraja priaznivé geologické a morfologické podmienky (horné úseky Tople, Ondavy a Laborca a ich prítokov).      
 V Prešovskom kraji sú v súčasnosti  v prevádzke 3 vodné nádrže s objemom nad 1,0 mil. m3   s celkovým 
objemom 227 mil.m3. Podrobnejšie údaje o vodných nádržiach sú v tabuľke č. 4.     
 Z hľadiska územného plánovania má mimoriadny význam ochrana záujmových území výhľadových 
vodohospodárskych diel. Legislatívne podmienky pre túto ochranu sú zakotvené v „Úprave MLVH SSR a MVT 
SSR z 20. júna 1977 o hospodárskom využívaní záujmových území výhľadových vodohospodárskych diel“, 
(Ústredný vestník SSR, čiastka 6, číslo 13). Úprava sa týka vodohospodárskych diel (údolné nádrže, hate, poldre, 
prevody vody a iné stavby), ktorých záujmové územia treba chrániť a do doby realizácie účelne využívať. Podľa 
tohto hodnotenia sa nachádza vo VÚC Prešovského kraja tento počet lokalít :  

Navrhované nádrže : - a) tri lokality       – vodárenské nádrže Tichý Potok, Jakubany a Lukov,          
                                      b) šesť lokalít     – ostatné nádrže Obišovce, Pečovská Nová            

                                                                    Ves, Hanušovce nad Topľou, Nižná Jablonka, Adidovce                       
                           c) jedna lokalita – prevod vody Poprad – Torysa , 
Evidované nádrže : trinásť lokalít – 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  21, z čoho 2 
nádrže zasahujú na územie PK z Košického kraja (Hrabušice a Obišovce) a jedna lokalita pre prevod 
vody.Podrobné údaje o existujúcich, plánovaných i evidovaných vodných nádržiach sú v nasledujúcej tabuľke. 
Zoznam vodných nádrží (VN) a veľkokapacitných vodných zdrojov ako zdroje pre pitnú vodu (VVZ) podľa 
kategórií v Prešovskom kraji                                                                              

Okres ID Názov Tok Číslo 
povodia Účel Zatopená 

plocha km2 

Ovládateľný 
objem Vco 

mil.m3 

Kóta vzdutia pri  
hladine M0 m 

.m. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

existujúce 
VT-
SP 

1 VN 
Veľká Domaša 

Ondava 4-30-08-068 P,O,R,Z,
C 

15,1 166,500 163,5 

VT 2 VN 
Malá Domaša 

Ondava 4-30-08-069 O 0,55 1,030 133,7 

SV 2 VN Starina Cirocha 4-30-03-097 V,O,C 2,81 59,800 343,0 
kategória A – navrhované do desať rokov 

KK 4 VVZ  
Tichý Potok 

Torysa 4-32-04-013 V 1,11 24,457 608,4 

kategória B – navrhované do dvadsaťpäť rokov 
SL 5 VVZ Jakubany Jakubianka  3-01-03-085 V,O 0,39 6,400 710,0 
BJ 6 VVZ Lukov Topľa 4-30-09-007 V 0,98 22,500 504,0 

kategória C – navrhované po  dvadsiatich piatich rokoch 
VT 8 VN Hanušovce 

n/T.  * 
Topľa  4-30-09-124 Z,R,E 4,03 18,500 177,5 * 

HE 9 VVZ  
Nižná Jablonka 

Udava 4-30-03-068 V 1,53 22,000 325,0 

HE 10 VVZ Adidovce Udava 4-30-03-077 V, P,O 3,74 46,500 240,0 
SB 11 VN Pečovská 

Nová Ves 
Ľutina 4-32-04-056 P,Z 0,965 12,750 400,0 

KE-
PO 

12 VN Obišovce Svinka 4-32-03-056 O,C 2,58 26,900 284,5 

evidované lokality – výhľad po 25-tich  rokoch 
KK 13 Podolínec Poprad 3-01-03-000 P,E,O,C  96,000 607,0 
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KK 14 Holumnica Holumnic-
ký p. 

3-01-03-046 V,O 0,78 12,000 637,5 

ML 15 Vydraň Vydraňka 4-30-03-022 O,C 1,92 20,700 395,5 
HE 16 Koškovce Laborec 4-30-03-059 O,C 8,80 107,500 220,0 
HE 17 Kamienka Kamenica 4-30-03-134 V,O,C 0,29 6,700 340,0 
SK 18 Duplín Ondava  4-30-08-037 O,C 4,75 31,000 215,0   
SP 19 Vojtovce Vojtovce 4-30-08-059 O,C 1,05 10,900 220,0 
VT 20 Jasenovce Oľka 4-30-08-088 O,C 2,36 26,500 160,0 
BJ 21 Gerlachov Topľa 4-30-09-023 O,C 2,64 44,220 411,0 
BJ 22 Bogliarka Slatvinec 4-30-09-026 O,C 0,31 6,000 545 
LE 23 Levoča Levočský 

potok 
4-32-01-050  0,74 10,420 615,0 

PP 24 Spišské Bystré Bystrá 4-32-01-006 O,C 0,50 9,400 815,0 
SB 25 Olejníkov Ľutina 4-32-04-054 V,O,C 0,50 7,200 500,0 
SN-
PP 

26 Hrabušice Hornád 4-32-01-023 
O,C 

6,38 33,600 545,0 

Vysvetlivky účely :    P - pre potreby priemyslu,  V - vodárenský odber , Z – závlahy,   E – energetika,  O - protipovodňová 
ochrana,  R – rekreácia, C - iné nešpecifikované účely (rybné hospodárstvo) 
* zátopová čiara podľa vypracovaných územných plánov obcí 
Okresy – BJ – Bardejov, LE-Levoča, HE-Humenné, KK-Kežmarok, ML-Medzilaborce, PO-Prešov, PP-Poprad, SB-Sabinov,  
SK-Svidník,  SL-Stará Ľubovňa, SN-Spišská Nová Ves, SP-Stropkov, SV-Snina, VT-Vranov nad Topľou 
 
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.  

     Hlavné obmedzujúce opatrenia pri využívaní VN na vodárenské účely smerujú do: 
1.   zásadných zmien v spôsobe obhospodarovania PPF LPF v povodí; 
2.   odstránenie rekreačných objektov v I. pásme hygienickej ochrany (ďalej PHO) 
3.   vylúčenie rekreácie na vode; 
4.   výstavby vodovodných a kanalizačných sústav v celom mikropovodí; 
5.   zníženie prietokov Ondavy pod VN; 
6.   zníženie výroby elektrickej energie o 44%; 
7.   ohrozenie chemických výrobných prevádzok v celom povodí; 
8.   obmedzenie odberov povrchovej vody pre priemysel pod nádržou; 
9.   zhoršenie kvality vody Ondavy a tým i závlahových vôd; 

            10.    ohrozenie podzemných zdrojov pitných vôd pod nádržou. 
 

Pri rekreačnom využívaní z vyššie uvedených požiadaviek odpadnú, prípadne sa obmedzia všetky požiadavky 
okrem požiadaviek  1. a 4. Naopak uplatnia sa niektoré pozitívne momenty. 
Z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo zrušenie stavebnej uzávery by malo pozitívne dôsledky na sociálno-
ekonomický rozvoj širšieho okolia Domaše, zvýšili by sa však zdravotné riziká vyplývajúce zo živelného rozvoja 
ekonomických aktivít v príbrežnej zóne a zanedbávania riešenia hygienických opatrení. Inováciou stavebnej 
uzávery sa uvolní priestor pre výstavbu v rozsiahlejšom území stavebne uzavretom  a zastaví sa škodlivá výstavba 
a aktivita v zmenšenom území. 
Inováciou stavebnej uzávery so zákazom novej výstavby, povolením vylepšenia existujúceho stavu sa stabilizuje 
kvalita života trvalých obyvateľov po obvode VN i  užívateľov rekreačných zariadení. 
Zrušenie stavebnej uzávery je vo všetkých dotknutých obciach všeobecne prijateľný krok, najmä z hľadiska 
možnosti predaja pozemkov, stavieb a ich prenajímania. 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.. 
Z hľadiska vplyvov na povrchovú a podzemnú vodu by pri neinovovaní platnosti stavebnej uzávery nedošlo 
k podstatným zmenám a negatívne vplyvy by ostali. Po obnovenej stavebnej uzávere, okrem zákazu výstavby, sa 
povolia stavby v oblasti, ktorá po inovácii bude spôsobilá aj pre rozšírenie zástavby v racionálnom rozsahu. 
Vzhľadom na sprísnené kritéria dodržiavania zákonných predpisov o ochrane vôd sa dá očakávať zníženie 
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negatívnych vplyvov na akosť vôd. V tejto súvislosti je podmienkou budovanie kanalizácií, ČOV, vodotesných 
žúmp a pod. 
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 navrhovaná ako zdroj pitnej vody pre oblasť Prešova a Košíc, čím sa uvoľní kapacita 
vodárenskej nádrže Starina a Veľká Domaša ( náhradný zdroj pitnej vody ) 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.  

 
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 pomocou hate na Topli v Sečovskej Polianke, tzv. 
Manovým kanálom, dlhým 10,8 km do Trnavky, z ktorej umožňuje odbery vody pre veľkoplošné závlahy Tušice-
Trebišov, pre Fruconu a cukrovar v Trebišove. Odber 4-30-09-198, zaústenie 4-30-10-012. 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 potrubím dlhým 5,7 km do vodojemu Chemka Strážske. Povolený odber je 500 
l.s-1 a perspektívne 1000 l.s-1. Odber 4-30-08-106, zaústenie 4-30-04-014.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. 
Odber 4-30-04-014 zaústenie 4-30-08-106. 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 v trase od hate Plaveč na Poprade, odkiaľ sa voda bude 
prevádzať beztlakovou štôlňou dlhou 9220 m o priemere 2,0 m. Táto štôlňa by pri Šarišských Dravcoch vyústila 
do otvoreného kanála, 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. 
 
1.2.9.3    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. 
II.  - silne erodovateľné pôdy 
 Sú to stredne svahovité pôdy, prevažne hnedozeme, luvizeme a kambizeme na sprašových 

hlinách, eolických a soliflukčných hlinách, zaílené štrkopiesky, flzšové 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 
Podiel jednotlivých stupňov na celkovej výmere poľnohospodárskych pôd Prešovského kraja obsahuje nasledovná 
tabuľka. 
Ohrozenosť  poľnohospodárskych pôd Prešovského kraja vodnou eróziou 

Prešovský kraj 

Erózne ohrozené orná pôda 
 Stupeň ohrozenosti 

Celkom I. II. III. 
68.2 47.8 41.6 10.6 
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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.   
 
1.2.9.4     Hluk 
 

Nadmerné zaťažovanie obyvateľstva hlukom má výrazný podiel na ovplyvňovaní zdravotného stavu obyvateľov 
v území. Celkový podiel populácie vystavenej nadmernému účinku hluku na území kraja nie je známy, pretože 
sledovacia analýza nebola vykonaná plošne,  ale vždy iba vo väzbe na bodové lokality v intravilánoch niektorých 
sídiel. 
Z hľadiska navrhovaných rozvojových investícii v území môžme považovať za bubúci možny zdroj hluku 
dopravné komunikácie a to dopravné tepny cestnej a želežničnej dopravy. V prípade realizácie týchto investícií 
v zmysle príslušných zákonných nariadení budú musieť  orgány štátnej správy posúciť a vyhodnotiť resp. nariadiť 
opatrenia pre zamedzenie emisií hluku do okolia účinnými technickými alebo organizačnými systémami.  
Na území kraja sa jedná hlavne o navrhované trasy nadradenej kapacitnej siete rýchlostných cestných komunikácií 
a to najmä v území kde sú vedené v blízkosti zastavaných území alebo území s najvyšším stupňom ochrany 
prírody.  V týchto prípadoch je treba počítať už pri príprave technickej dokumentácie s opatreniami na ochranu 
proti hluku.   
 
1.2.9.5    Žiarenie 
 

Prirodzená rádioaktivita podložia a rodónové riziko sú spracované vo forme mapy dávkového príkonu  a radónu 
 
Radónové riziko 
Radón prináleží do skupiny inertných plynov. Má protónonové číslo 86 a v prírode je zastúpené troma izotopmi. 
Najstálejší je izotop 222Rn. Izotopy radónov vznikajú rádioaktívnou premenou z izotopov rádia, ktorého je jedným 
z členov rozpadových radov. Z rádioaktívnych prvkov si zasluhuje prvoradú pozornosť, pretože spolu 
s produktami jeho premeny sa podieľa približne polovicou na radiačnej záťaži obyvateľstva. Pôdy, vzduch alebo 
vody v horninách sú sprostredkovateľmi prenosu radónu z hornín do atmosféry. Koncentrácia radónu v pôdnom 
vzduchu závisí od obsahu U a Th v horninách. V horninovom prostredí sa šíri difúziou a konvenciou. 
Difúzia je spôsobená pohybom molekúl v smere gradientu koncentrácie, je preto ovplyvnená vlastnosťami 
prostredia (pórovitosť,vlhkosť apod.). Z regionálneho hľadiska zmeny hustoty a pórovitosti prostredia značnou 
mierou ovplyvňujú objemovú aktivitu radónu pri bežných koncentráciách rádónu v horninovom komplexe. 
Konvenčné prúdenie emanácie spôsobuje zmena fyzikálnych podmienok prostredia, (teplota a tlakové gradienty). 
Uplatňuje sa hlavne v tektonicky porušených zónach a zlomoch, ktoré umožňujú jeho transport na veľké 
vzdialenosti. Priaznivo na jeho šírenie pôsobí tež prostredie s vysokými hodnotami koeficientu difúzie (pórovite 
horniny, silne zvetraný plášť a pod.) a koeficientu priepustnosti. V porovnaní s difúziou je transport radónu 
konvenciou asi o rád vyšší. Všeobecne platí, že radón v zóne aktívneho pohybu podzemných vôd ľahšie migruje 
do prostredí s vyššou priepustnosťou. Krátkodobé a dlhodobé variácie radónu sú späté s klimatickými pomermi. 
Veľmi dôležité sú hlavne výrazne rozdiely v objemovej aktivite radónu v zimnom období (až trojnásobky 
objemovej aktivity oproti letnému obdobiu), vyznačujúce sa výraznym gradientom rastu resp. poklesom 
v jesennom a jarnom období. Tieto zmeny nepriamo súvisia so zmenami teploty vzduchu a pôdy. Zmeny teploty 
pôdneho prostredia sú sprevádzané aj zmenami pôdnej vlhkosti, čím ovplyvňujú emanačné prostredie a tým aj 
objemovú aktivitu radónu. Hodnotenie radónového rizika vychádza i z hodnotenia geologickej situácie skúmanej 
plochy, akými sú posúdenie litologického typu hornín, rádioaktivity hornín v podloží, vertikálneho vývoja hornín 
ako i ďalších vplyvov. 
Pretože v dobe, keď sa začali merania pre odvodenú mapu radónového rizika v M 1:200 000 (rok 1990), bola 
známa a v ČSFR používaná metóda „SAN“, boli merania prezentované v predloženej mape radónového rizika 
urobené touto metódou. V súčasnej dobe sa používajú modernejšie metódy, hlavne detekcia radónu pomocou 
„Lucasových komôr“. Metodika SAN s citlivosťou merania kBq.m-3 bola vypracovaná Uránovým prieskumom 
k.p. Liberec a schválená referenčným laborátoriom hlavného hygienika ČSFR. Ako najdôveryhodnejšia sa ukázala 
metóda referenčných plôch, kde jedna referenčná plocha predstavuje 25 – 30 bodov SAN v plošnom resp. 
profilovom meraní. Objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu bola stanovená na základe merania povrchovej 
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alfa aktivity v dcérskych produktoch radónu deponovaných na detekčnej fólii, umiestnenej v 80 cm hlbokých 
vŕtaných sondách. V každej navŕtanej sonde bol súčasne zisťovaný dávkový príkon žiarenia gama. 
Základné veličiny k posúdeniu radónového rizika  pôdnom vzduchu geologického podložia sú objemová aktivita 
222Rn vyjadrená v kBq.m-3 a kategória základových pôd (podľa ČSN 731001), z ktorej sa odvodzuje 
plynopriepustnosť hornín. Pri tejto klasifikácii sa vychádza z percentuálneho zastúpenia jemnozrnných častíc 
v hornine (viď tab. Kategórie plynopriepustnosti pôd). 
 
Kategórie plynopriepustnosti pôd 
Kategórie plynopriepustnosti základových pôd Triedy zemín podľa ČSN 731001 

Málo priepustné f>65% F5,F6,F7,F8 
Stredne priepustné 15<f<65% F1,F2,F3,F4,F5,S4,S5,G4,G5 
Dobre priepustné f<15% S1,S2,S3,G1,G3 

 
Pri zostavení odvodených máp radónového rizika boli tiež využité geofyzikálne informácie získané spracovaním 
archívnych materiálov a to hlavne povrchových rádiometrických a emanačných meraní, automobilového 
prieskumu gama, leteckej spektrometrie gama, rádiometrického vzorkovania hornín a ich analýz, jako i 
z geologických podkladov. 
 
Hodnotenie radónového rizika 

Radónové riziko 
Objemová aktivita 222Rn v pôdnom vzduchu (kBq.m-3) v základových pôdach podľa 

plynopriepustnosti 
Plynopriepustnosť 

nízke < 30 < 20 < 10 
stredné 30 - 100 20 – 70 10 - 30 
vysoké > 100 > 70 > 30 

 
Metóda merania radónu pomocou Lucasových komôr je založená na emitovaní častíc alfa radónu a jeho dcérskych 
produktov, ktoré při dopade na scintilačnú látku ZnS,(Ag), nachádzajúcu sa na scintilačnej komore, vyvolávajú 
sveteľné záblesky, ktoré sa zaznamenávajú cez fotonásobič v prístroji. vzduch do scintilačnej komory sa odoberá 
z hĺbky 0,8m z vytĺkaných sond. 
 
Stručné zhodnotenie mapy radónového rizika. 
Odvodená mapa radónového rizika bola zostavená na základe výsledkov meraní radónového rizika z referenčných 
plôch (RP), rozložených nepravidelne na území a z RP, situovaných do obvodných častí okresných miest (Čížek, 
1992). Na konštrukcii mapy bol v širokej miere uplatnený princíp analógie s využitím archívnych údajov. Mapa 
má výrazne prognózny, pravdepodobnostný charakter (mapová príloha 1).Podľa plošného štatistického 
vyhodnotenia možno na území Prešovského kraja očakávať najväčšie zastúpenie nízkeho radónového rizika. Jako 
vidieť z mapy, vysoké radónové riziko v regionálnom merítku sa prakticky nezistilo. 
Terciárne horniny. Zaradené sú prevažne do kategórie nízkeho alebo stredného radónového rizika, pričom 
efuzívno-sedimentárny komplex neogénu vykazuje vyššiu rizikovosť. Sedimenty paleogénu sú prevažne v nízkom 
riziku. Rozsiahlé územie Levočských vrchov má však stredné riziko. 
Mezozoické horniny sú jako celok v kategórii stredného Rn rizika. Podľa meraní na RP boli nad jurskými 
vápencami zistené nízke hodnoty objemovej aktivity radónu (OARn) v pôdnom vzduchu,teda nízke radónové 
riziko. Naopak, pomerne vysoké hodnoty OARn boli  zistené v dolomitoch stredného a vrchného triasu, známych 
jako uránové dolomity. 
Paleozoikum má zo všetkých geologických útvarov najvyššie radónové riziko. 
Proterozoické horniny sú zaraďované prevažne do kategórie stredného radónového rizika. Rozhodujúci podiel na 
zaradení tu má predovšetkým silná dynamická porušenosť horninových súborov, umožňujúca voľný pohyb radónu   
na väčšie vzdialenosti. Granitoidné telesá v jadrových pohoriach sú zaraďované zväčša do kategórie stredného 
radónového rizika. 
Úhrné radiačné riziko podloži vyjadruje mapa dávkového príkonu (Da) gama žiarenia hornín (mapová príloha 
2), ktorá dáva pohľad na celkovú rádioaktivitu hornín a pôd, pretože zohľadňuje všetky dôležité komponenty 
prírodnej rádioaktivity hornín. Výpočet bol robený podľa nasledujúceho vzorca: 
D.(nGy.h-1)= 13,139K(%)+5,701eU(ppm)+2,56eTh(ppm). 
Podľa dávkového príkonu možno rozdeliť horniny do skupiny 
s nízkou rádioaktivitou  (<40 nGy.h-1) 
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so strednou    (40 – 80) 
so zvýšenou    (60 – 90) 
s vysokou    (>80) 
Pre zostavenie mapy dávkového príkonu žiarenia gama sa použil prepočtový vzťah medzi obsahmi K,eU,eTH a 
dávkovým príkonom. prepočítané hodnoty sú v rozmedzí 3 nGy.h-1 až do 179 nGy.h-1. 
Z hľadiska regionálneho členenia hornín je možné hovoriť o rozdielnosti medzi jednotlivými geologickými 
celkami. Z flyšových pásiem má najvyššie hodnoty dukliansko-bukovinský flyš (64 nGy.h-1), najnižšie magurský 
flyš (57 nGy.h-1). Neovulkanity východného  Slovenska majú hodnoty nižšie 52 – 60 nGy.h-1.Prešovský kraj vo 
všeobecnosti leží v oblasti  s nižším dávkovým príkonom, ktorého najvyššie hodnoty sa zistili v oblasti 
Slovenského rudohoria a Stredoslovenského kraja. 
 
Celkové stručné zhodnotenie dopadov na ÚP. 
Vo všeobecnosti nie je rádioaktivita podložia v stavebnom zákone legislatívne dopracovaná. Vzťahujú sa však 
k nej paragrafy týkajúce sa ochrany stavieb a ochrany životného prostredia. Okrem stavebného zákona 50/1976 
Zb. v znení zákona NR SR č. 229/1987 Z.z. sa vzťahuje k tejto problematike tiež zákon NR SR č. 272/1994 Z.z. o 
ochrane zdravia ľudí, v znení zákona NR SR č. 222/1996 Z.z. 
Z hľadiska územného rozvoja sa doporučuje aby sa hlavné osi urbanizmu pokiaľ je to možné, vyhli oblastiam 
s vysokou rádioaktivitou podložia. Ako sa uviedlo najvyššie riziko predstavuje radón. Radón z pôdy prestupuje 
trhlinami, otvormi, prasklinami, inštalačnými prestupmi v podlahe, ale i ďalšími spôsobmi do obytných priestorov, 
kde v závislosti od klimatických podmienok neustále ovplyvňuje pracovné a obytné prostredia. Preto je potrebné 
v odvetví územného rozvoja a stavebníctva poznať a zohľadňovať výsledky radiácie horninového prostredia. 
Územie so stredným radónovým rizikom vyžaduje pred začatím stavebných prác podrobný radónový prieskum. 
V týchto územiach je veľká pravdepodobnosť výskytu lokálnych oblastí s vysokým radónovým rizikom. 
V prípade jeho zistenia je potrebné stavbu izolovať od podložia špeciálnymi izolačnými materiálmi. 
 
1.2.9.6   Zdravotný stav obyvateľstva 

 

Dostupný zdroj informácií nezohľadňuje územnosprávnu jednotku Prešovský kraj a nekonkretizuje požadované 
výstupy.  Štatisticky sledované oblasti potrebné pre vyhodnotenie celkového zdravotného stavu obyvateľstva 
neposkytujú údaje upatniteľné pri spracovaní problematiky.  

- oblasť č. 1 – práceneschopnosť, údaje sú podľa diagnóz nie podľa miesta bydliska 
- oblasť č. 2 – pre hospitalizovaných pacientov sú údaje veku, diagnózy nie miesto bydliska, príjmu 
- oblasť č. 3 – infekčné a nádorové ochorenia, je možná identifikácia, nie je však premietnutá do 

zverejniteľnej informačnej bázy 
Celoštátny systém informácií o plošnom pokrytí územia monitoringu zdravotného stavu obyvateľstva a jeho 
vývojových tendencií nemá spätnú väzbu vo výstupe pre spracovateľov a riešiteľov územno-plánovacích 
dokumentácií.  Týka sa to aj špecializovaných ústavov a zariadení ako napr. Národného onkologického ústavu SR, 
Ústavu zdravotnej preventívy SR atď. Vzhľadom na to, že chýba aj legislatívny rámec postupu, boli prijaté „ 
opatrenia na zabezpečenie realizácie SÚP“ cestou Štátneho zdravotného ústavu v Prešove, kde bude v termíne do 
30. 4. 1998 spracovaná zdravotno-hygienická charakteristika všetkých okresov Prešovského kraja s analýzou 
vybraných faktorov životného a pracovného prostredia a ďalších faktorov pôsobiacich na zdravotný stav 
obyvateľstva, zohľadňujúci demografický stav a vývoj obyvateľstva. Tento dokument bude plne využiteľný 
v rozhodujúcich územnoplánovacích dokumentáciách jednotlivých okresov Prešovského kraja (priemet ÚPN 
VÚC, stratégia rozvoja...).  
 
1.2.9.7   Civilná ochrana obyvateľstva  

 

Civilná ochrana obyvateľstva vychádza zo zásad zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva 
v znení neskorších predpisov ( Zákon o COO ). Vzhľadom k tomu, že v zmysle zákona NR SR č. 227/2002 Z.z. 
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých predpisov platí, že obsah dokumentácie 
o vojnovom stave nie je možné zverejniť, riešenie, zásady a regulatívy sa uvádzajú v  neverejnej prílohe. 
 
1.2.10    Odpadové hospodárstvo 
 
ÚPN VUC Prešovského kraja v oblasti odpadového hospodárstva bol aktualizovaný v súvislosti so zmenami  
v súčasnej a plánovanej infraštruktúre odpadového hospodárstva predovšetkým v súvislosti so zariadeniami 
na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v Prešovskom  kraji. 
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Novou legislatívou odpadového hospodárstva (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) sa prehĺbil význam Programu odpadového hospodárstva 
Slovenskej republiky (POH SR) ako základného koncepčného dokumentu. POH SR spracovaný na roky 2007- 
2013 je v poradí štvrtým programom, ktorého úlohou je nadväzne na POH SR do roku 2005 poskytnúť komplexný 
pohľad na ďalší rozvoj odpadového hospodárstva, čo sa premietne v teto oblasti do jednotlivých krajov. Pri jeho 
spracovaní boli rešpektované zásady prípravy národných plánov odpadového hospodárstva odporúčané 
Európskou komisiou GR pre životné prostredie v metodickej príručke vydanej v máji 2003, spracovanou 
Európskym tematickým centrom pre odpady a materiálové toky. 
Následne budú spracované POH krajov.V POH Prešovského kraja sa má vychádzať z princípov a cieľov POH 
Slovenskej republiky, ktorý ich transformuje na konkrétne podmienky kraja. Podkladom pre jeho spracovanie sú 
údaje poskytnuté ObÚ ŽP, ako aj koncepčné návrhy na riešenie odpadového hospodárstva v jednotlivých 
okresoch. Pri zmenách a doplnkoch ÚPN VÚC Prešovského kraja sa vychádza z princípov a cieľov stanovených 
v POH SR do roku 2013.  
Podľa § 5 ods. 4 zákona o odpadoch (zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) záväzná časť POH SR a PO kraja 
obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov, PCB a kontaminovanými 
zariadeniami, v určenom čase a opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných 
na skládky odpadov. Podľa § 5 ods. 5 nového zákona o odpadoch( zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) smerná 
časť POH SR a PO kraja obsahuje zámery na vybudovanie  nových zariadení na zhodnocovanie odpadov, 
zneškodňovanie odpadov, ako aj zariadení na iné nakladanie s odpadmi. Z týchto údajov sa vychádza aj pri 
spracovaní ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009, ako aj z cieľov a opatrení Krajskej koncepcii starostlivosti 
o životné prostredie spracované SAŽP Bratislava, spracovanej Územnej prognózy regiónu Prešov a spracovaných 
ÚPD obcí kraja.  

 
1.2.10.1  Vznik odpadov a spôsob nakladania s odpadmi 
 

Vznik odpadov podľa kategórií odráža štruktúru ekonomických činností vykonávaných na území kraja.Vzhľadom 
na pomerne nízke zastúpenie priemyselnej činnosti podiel PO kraja na vzniku nebezpečných odpadov v SR bol 
v r.2007 -  0,03% a vzniku ostatných odpadov 7,8%. Vývoj produkcie oproti r. 2005 má stúpajúcu  tendenciu. 
Vznik a spôsob nakladania s odpadmi sú uvedené v nasladujúcich tabuľkách. 
 
Vývoj produkcie odpadov v Prešovskom kraji 

Druh odpadu 
Produkcia v tonách 

2002 2003 2004 2005 2007 
Nebezpečný 35 570 45 505 15 999 14 250 16 209 
Ostatný 850 157 888 521 747 417 542 655 673 390 
Komunálny 169 077 160 683 162 354 162 276 187 857 
 
Množstvo odpadu za rok 2007 v PO kraji podľa kategórie v tonách 

Kate 
gória 

Množstvo 
odpadov 

V tom 
Zhodnocované Zneškodňované 

neuvedený 
materiálovo energeticky 

komposto 
vaním 

iný 
spôsob 

skládkova 
spaľovaním 
bez energ. 
využitia 

iný 
spôsob 

N 15 784,0 5 828,8 99,2 84,9 1 130,6 1 291,1 2 869,2 4 245,6 234,6 
O 486 059,8 133 845,7 36 872,1 56 073,7 22 242,8 91 014,1 23 253,9 4 9 002,7 73 754,8 

spolu 501 843,9 139 674,4 36 971,3 56 158,6 23 3730,4 92 305,3 26 123,1 53 248,3 73 989,4 

 
Produkcia komunálneho odpadu za rok 2007  bola 308,5kg /obyvateľa, čo predstavuje zhruba celoslovenský 
priemer. 
 
Množstvo komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v PO kraji za rok 2007 v tonách 

Množstvo 
komunálneh

o odpadu 
(KO) 

V tom 
Zhodnocované Zneškodňované 

Zhromaž 
ďovaný materiálovo energeticky komposto 

vaním 
iný 

spôsob 
skládkova 

      ním 
spaľovaním 

bez energ. využitia 
iný 

spôsob 

187 857,6 4 081 25,8 20 436,7 699,3 159 802,7 - 0,6 234,6 
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KO spolu 
Separovane 

zbierané zložky 
KO 

Separovane 
zbierané zložky 

KO-z toho 
N odpad 

Odpady zo 
záhrad a parkov 

Iné KO 
Drobné stavebné 

odpady 

187 857,6 9 040 518 22 122 150 967 5 729 
 
Relatívne ukazovovatele z oblasti nakladania s komunálnym odpadom v PO kraji za rok 2007 
Množstvo 

komunálneh
o odpadu 

(KO) 
(kg/obyv.) 

Množstvo 
zhodnotenéh

o KO 
(kg/obyv.) 

Množstvo 
zneškodnené

ho 
KO 

(kg/obyv.) 

Percento 
zhodnote
ného KO 

Percento 
zhodnoteného 

KO 
kompostovaním 

Percento 
zhodnoteného 

KO ako 
druhotná 
surovina 

Množstvo 
vyseparovaných 

zložiek KO 
(kg/obyv.) 

Množstvo 
zhromažďov
aného KO 
(kg/obyv.) 

308,95 45,47 251,87 14,72 30,98 11,24 11,27 3,51 
 

Percento 
zhodnote
ného KO 

Zhodnocované (%) 
Percento 
zneškodn
eného KO 

Zneškodňované(%) 
Zhromaž
ďovaný 

KO materiálovo energeticky komposto 
vaním 

iný 
spôsob 

skládkov
aním 

spaľovaním 
bez energ. 
využitia 

iný 
spôsob 

14,72 16,17 0,10 80,96 2,77 85,07 100,00 0,00 0,00 1,76 

 
Počet a percento obcí zhodnocujúcich KO 

materiálovo energeticky kompostovaním iným spôsobom 
počet % počet % počet % počet % 
445 67,02 2 0,30 328 49,40 18 2,71 

 
Počet a percento obcí zneškodňujúcich KO Počet a percento obcí 

zhromažďujúcich KO skládkovaním spaľovaním 
657 98,95 0 0,00 277 41,72 

                                                                                                                                                                                                           Zdroj:ŠÚ SR 
 
1.2.10.2   Zhodnocovanie odpadov 
 

Vývoj separovaného zberu, čo je podmienkou pre možnosť zhodnocovania odpadov, má stúpajúcu tendenciu, 
pričom zapojenosť obcí a miest je na rôznej úrovni. Najvyššie percento zapojenosti majú obce okresu Stará 
Ľubovňa, Kežmarok, ale aj v ostatných okresoch kraja  oproti roku 2004 nastal prudký nárast .Realizuje sa najmä 
zber komodít – sklo, papier,plasty pravidelne, ďalšie komodity ako kovy, tetrapaky, elektroodpad, autobatérie, 
opotrebované pneumatiky – 2-3 x ročne, nastal rozvoj v zhodnocovaní starých vozidiel,                                     
nedostatočné je zhodnocovanie stavebných odpadov, pričom je potrebné zabrániť zmiešavaniu kategórie 
O s kategóriou N (triedením na mieste vzniku). Okrem uvedených komodít je nutné v zmysle platnej legislatívy 
celoplošne zaviesť zber biologicky rozložiteľných odpadov a to vo sfére komunálnej aj priemyselnej(podľa platnej 
legislatívy do r. 2010) 
Prioritné sú plány na dobudovanie účinného separovaného zberu, dotrieďovacích zariadení, zariadení na 
zhodnocovanie nebezpečných odpadov a odpadov v členení na komodity podľa § 5 vyhlášky MŽP SR č.283/2001 
Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch. 

Základnou podmienkou pre zhodnocovanie odpadov je ich separovaný zber v požadovanom kvalitatívnom a 
kvantitatívnom rozsahu. 

Na komunálnej úrovni budú zavádzané systémy separovaného zberu tak, aby sa dosiahol cieľ zapojenia 80 % 
obyvateľov a množstvo vyseparovaného odpadu cca 35 kg/obyvateľa za rok (POH SR do roku 2013). Systém 
separovaného zberu si zvolí obec podľa špecifických potrieb a podmienok územia. 
 
Zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

 
Názov 

 
Adresa sídla Prevádzka Činnosť 

 Kochanovce 219 PD Kochanovce R3- zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu 120105,150102,170203,200139 

Ekoplastika Slovakia Murgašova 2, Nitra Hažín nad Cirochou R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z  
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s.r.o. Nitra plastu 120105,150102,200139 
ESP, s.r.o. Košická 28 Prešov Prešov R3 -zariadenie na zhodnocovanie odpadov 

z plastu  
020104,070213,120105,150102,160119,170203, 
191204,200139 

FIAM, s.r.o.  Strojnícka 13, Prešov Dulova Ves R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu     
020104,070213,150102,160119,170203,191204, 
200139  

PlasTT, s.r.o. Košice Staré mesto Ličartovce R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu       
020104,070213,150102,160119,170203,191204, 
200139 

Filip Kiseľák 
FILIMEX Prešov 

Prostejovská 63, 
Prešov 

Hanigovce 19 R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 150102, 200139 

Ing. Hamžík - BESOP Magurská 2, Prešov Fulianka R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu 
150102 

ULTRA PLAST s.r.o. 
Lipany 

Mlynská 1, Lipany Lipany R12,R13- zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu 070213,120105,150102 

H*EKO spol. s r.o. 
Košice 

Spišské nám. 3, 
Košice 

Šarišské Michaľany R3,R4,R12,R13 - zariadenie na zhodnocovanie 
odpadov z plastu 
070213,150101,150102,150104,150105,150106, 
150107,160213,160214,160303,160304,160306, 
170411,200135 

CHEMOSVIT FOLIE  
a.s. 

Štúrova, 101, Svit Svit R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 070213,150102  

CHEMOSVIT 
ENVIRONCHEM a.s. 
Svit 

Štúrova 101, Svit Svit R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu aglomeračné linky  
070213,150102,160119,170203,191204,200139 

CHEMOSVIT 
ENVIRONCHEM a.s. 
Svit 

Štúrova 101, Svit Svit R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu heterolinka  
070213,150102,160119,170203,191204,200139 

OBALEX, s.r.o. Budovateľská 5, 
Snina 

Snina R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
200139,070213,150102,170203,191204,120105, 
020104,070299 

Fragola – Ján Pčola Pčolinská 1387, 
Snina 

Dlhé n/Cirochou R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
200139,150102,170203 

EUROHARMEN s.r.o. Strojárska 104, 
Snina   

Snina R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
200139,070213,150102,170203,191204,120105, 
020104,070299 

Mária Dunajová DAS Ďalkovská 
2181/63,Snina 

Snina R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu  
200139,150102,170203,120105 

DP EKOPLAST spol. s 
r.o. 

Palárikova 1602/1 
Snina 

Snina R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
200139,170203,150102,070213 

Plastics Trade a.s. Budovateľská 5, 
Snina 

Snina ZR3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
z plastu 
020104,070213,070299,120105,150102,170203, 
191204, 200139 

Mgr. Ján Ščerbák - 
EKOALL 

Partizánska 1058/22, 
Snina 

Snina R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
020104,070213,070299,120105,150102,170203, 
191204, 200139 

FOPEX Plastic s.r.o. Staničná 51, Stakčín Stakčín R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
070213,120105, 191204, 200139 

Ing. Ervín Pohl Kalinčiakova 
2104/51, Snina 

Snina R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
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070213,120105, 191204, 200139 
RE – Plast Slovakia 
s.r.o. 

Komenského 1332, 
Snina 

Snina R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
020104,070213,070299,120105,150102,170203, 
191204, 200139 

PASO s.r.o. Kpt. Nálepku 4248, 
Snina 

Snina R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu 
020104,070213,070299,120105,150102,170203, 
191204, 200139 

        
POLYFORM spol. s r.o. Sv.Anny č. 1, 

Podolínec 
Podolínec R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 

plastu  070213,150102,170203,200139 
Ján Hudák, - ALFA 
PLAST 

Vyšný Žipov 248 Skrabské R5-zariadenie na zhodnocovanie odpadov z 
plastu  020104,070213,150102,160119 

Agrifop, a.s. Stakčín Stakčín Belá n/Cirochou R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov – 
komp. 
020103,020106,200201 

Brantner Poprad,s.r.o. Nová 76, Poprad Poprad - Veľká R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov – 
komp.  
200201  

        
EBA s.r.o.  Senecká cesta 10, 

Bernolákovo 
Prešov Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - komp. 

EBA s.r.o. Senecká cesta 10, 
Bernolákovo 

Spišská Belá Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – komp. 

LUJAN spol. s.r.o., 
Mengusovce 

Mengusovce 117 Lučivná R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov – 
komp. RD Lučivná, činnosť R3, odpady kat. č.  
020103,020106,200201,200302 

POD Vechec   Čemerné Zariadenie na zhodnocovanie odpadov – komp 
020106,030301,030309,190812,190814 

FINEKOL, s.r.o., 
Mlynčeky 146 

Mlynčeky 146 Kežmarok R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov - 
komp. 
020103,020107,020304,030101,030105,170504, 
170506,190802,190805,190809,190812,190814, 
200125,200201,200202 

Ekoservis s.r.o. Kukorelliho 34, 
Humenné 

Myslina-Lúčky 1.Kompostové hospodárstvo  Myslina Lúčky ,  
2.Dekontaminačné stredisko - biodegradácia 

DREPAL, spol. s.r.o. Nad Traťou 1, 
Kežmarok 

Kežmarok R1-zariadenie na výrobu brikiet z drev. odpadu 
030105 

Fecupral, s.r.o. Ľ. Štúra 17, Veľký 
Šariš 

Prešov R2,R9-zariadenie na  zhodnocovanie 
odpadov                                 
070104,120106,120107,120110,120119,130109, 
130110,130111,130102,030113,130204,130205, 
130206,130207,130208,130306,130307,130308, 
130309,130310,130701,200126 

TAVAL, spol. s r.o. Ľubochnianska 2/A 
Prešov 

Ľubotice Zariadenie na zhodnocovanie-hliník a jeho zlúč. 
020110,070513,070514,070599,120101,120102, 
120103,120104,120113,150104,150105,150106, 
150110,150111,160112,160116,160117,160117, 
160118,160121,160209,160210,160211,160212, 
160213,160214,160215,160216,170401,170402, 
170404,170405,170407,170409,170410,170411, 
170904,191001,191002,191202,191203,200135, 
200136,200140 

EKOL – recyklačné 
systémy s.r.o. 

Fintice 29 Prešov R9-zhodnocovanie opotrebovaných olejov, olej. 
filtrov a absorbentov  
130110,130111,130112,130113,130205,130206, 
130207,130208,130307,130308,130309,130310, 
130401,130402, 

M-Protektor s.r.o.  Budovateľská 45, 
Prešov 

Prešov R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov- 
pneum. 
160103 

Aurex, s.r.o. Radlinského 1, Prešov R4-zariadenie na zhodnocovanie odpadov-
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Prešov ustaľovače a bieliace roztoky 090104,090105 
Bafer s.r.o. Strojnícka 10, Prešov Prešov R4-zariadenie na zhodnocovanie odpadov  

170409 
TATRASVIT SVIT 
SOCKS, a.s. 

Mierová 1, Svit Svit R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov- odp. 
textil,   040222,200111 

RAVE s.r.o. Topľanská 25, 
Vranov n. T. 

Vranov n/Topľou R3-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
činnosťou R4 – 160213,170410 

Vranovská tehelňa, s.r.o. Čemernianska 137, 
Vranov n. Topľou 

Vranov n/T. R5-zariadenie na zhodnocovanie odpadov –
100101,  

TATRAVAGÓNKA a.s. 
Poprad 

Štefánikova 887/53, 
Poprad 

Poprad R3,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov 
120109,130507,130802  

PASELL SLOVAKIA 
s.r.o. Poprad 

Scholtzova 1, Poprad Poprad R5,R13-zariadenie na zhodnocovanie odpadov – 
100210,  

Zlieváreň Svit a.s. Štúrova 101 Svit Svit R1,R4,R13-zariadenie na zhodnocovanie 
odpadov – 
030105,150103,120102,170405,191001,  

JACCAR, s.r.o. Nižná brána 9, 
Kežmarok 

Ing. Kusnirák Zariadenie na zhodnocovanie olejov činnosťou 
R1 

                                                                                                                                                                                                              Zdroj: KÚ ŽP 
Plánovanie infraštruktúry  odpadového hospodárstva závisí od existujúcej infraštruktúry v kraji. Prioritné sú 
plány na vybudovanie dotrieďovacích liniek, zberných dvorov a zariadení na zhodnocovanie odpadov. 
V komunálnej sfére je plánovanie zamerané na zlepšenie technického vybavenia miest a obcí  pre separovaný zber 
odpadov, na efektívnosť zberového systému v obciach a mestách so zabezpečením väčšieho množstva 
separovaných zložiek komunálneho odpadu a na doriešenie zberu nebezpečných zložiek z komunálneho odpadu. 
Nedostatočné je energetické  zhodnotenie odpadov, podľa POH SR je potrebné ho  zvýšiť na úroveň 15% 
k celkovo vzniknutým odpadom v roku 2010.  
 V nasledujúcej tabuľke sú  uvedené zámery na vybudovanie  zariadení  na zhodnocovanie odpadov,  zberné dvory,  
výstavba dotrieďovacích zariadení, ktoré sa plánujú vybudovať v Prešovskom kraji v časovom horizonte 2007 – 
2010 . 
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Zámery na vybudovanie zariadení na zhodnocovanie odpadov v Prešovskom kraji 

Názov zariadenia 
Názov investora 

Kapacita 
t/rok 

Katastrálne územie 
lokalita 

Druhy odpadov, 
s ktorými sa bude 

nakladať 

Predpokladaný 
termín realizácie 

Okres Bardejov 
Stredisko pre separáciu 
a druhotné spracovanie 
odpadov 
Mesto Bardejov 

4 000 Bardejov Papier, sklo, plasty, 
VKM, kovové obaly, 
železný šrot 

2007 

Výkup a úprava druhotných 
surovín, zber a sprac. SV 
Irena Lamancová –Druhotné 
suroviny 

100 ks/rok Bardejov Staré vozidlá 2007-2010 

Zber a spracovanie starých 
vozidiel 
Auto-moto-market , s.r.o., 
Hažlín 

880 ks/rok Bardejov Staré vozidlá 2007 - 2010 

Zber a spracovanie starých 
vozidiel firmy KFŠ – Delta, 
s.r.o., Bardejov 
KFŠ – Delta, s.r.o., Bardejov 

 Bardejov Staré vozidlá  

Výroba paletiek z  drevnej 
biomasy v PP Kružľov 
NIKONA s.r.o., Bardejov 

 Kružľov/Bardejov Drevná biomasa  

Okres Humenné 
Separačný dvor 
Mesto Humenné 

 Humenné Papier, plasty, kovy 2008 

Zberný dvor 
Mesto Humenné 

 Humenné Odpady skupiny 20 2009 

Zber nebezpečného odpadu – 
olovených batérií 
Robert Kunc  INGOT 

 Humenné Olovené batérie  

Zber a výkup druhotných 
surovín 
KOVOD RECYKLING,s.r.o. 
Banská Bystrica 

 Humenné Olovené batérie, staré 
vozidlá, elektroodpad 

 

Okres Kežmarok 
Dotrieďovacie zariadenie 
MP spol. s r.o. Spišská Belá 

550 Spišská Belá Papier, sklo, plasty, 
tetrapaky,kovy 

zrealizované 

Triediaca hala 
Marius Pedersen a.s. Trenčín 

10 000 Žakovce, areál 
skládky 

Papier, plasty, kovy, 
textil, sklo 

2008 

Zariadenie na zber starých 
vozidiel 
Fe-MARKT, spol. s r.o., 
Košice 

300 Veľká Lomnica Staré vozidlá 2006 

Skladovanie odpadov zo 
železných a neželezných kovov 
ZAMAZ, spol. s.r.o. Kežmarok 

 Kežmarok Kovy  
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Zber a výkup druhotných 
surovín 
KOVOD RECYKLING,s.r.o. 
Banská Bystrica 

 Kežmarok Kovy  

Okres Levoča 
Zberné stredisko vytriedených 
zložiek z KO 
Mesto Spišské Podhradie 

100 Spišské Podhradie Odpady podskupiny 
20 01 

2007 

 Rozšírenie zberného dvora 
TS Mesta Levoča 

500 Levoča Odpady skupín 15, 20, 
vyseparované zložky 
z KO 

2007 - 2010 

Dotrieďovacie zariadenie 
Mesto Levoča 

500 Levoča Odpady skupín 15, 20, 
vyseparované zložky 
z KO 

2007 - 2010 

Zberné parkovisko na SV 
Neznámy investor 

 Levoča Staré vozidlá  

Vybudovanie zberného dvora  
Obec Dúbrava 

 Dúbrava Papier,sklo,plasty 
 

2007 - 2010 

Dotrieďovacie zariadenie 
Obec Ordzovany 

 Ordzovany Odpady skupín 15, 20, 
vyseparované zložky 
z KO 

2008-2010 

Okres Medzilaborce 
Zariadenie na zber starých 
vozidiel 
Jozef Figeľ, KOV-NZPÚ, 
Novosad 

100 Medzilaborce Staré vozidlá 2007 

Zberné stredisko vytriedených 
zložiek z KO 
Mesto Medzilaborce 

 Medzilaborce Papier,  sklo, plasty, 
VKM, kovové obaly 

2008 

Okres Poprad 
Zber starých vozidiel 
ŽP EKO QELET s.r.o. Martin 

150 ks Poprad Staré vozidlá 2008 

Rozšírenie dotrieďovacieho 
zariadenia pre sledované 
komodity  
BRANTNER POPRAD s.r.o. 
Poprad  

6 000 Poprad plasty , papier, sklo, 
VKM, pneumatiky, 
elektroodpad 
 

2008 

Regranulačná linka 
RECOSTAR 85 
CHEMOSVIT 
ENVIRONCHEM a.s. Svit 

200 Svit 
areál CHEMOSVIT 
a.s. Svit 
 

plastové odpady 
/prednostne pre 
potreby firiem skupiny 
CHEMOSVIT/ 

 

Triediaca linka 
Mesto Vysoké Tatry 

1 000 Starý Smokovec plasty, papier, sklo 2007 – 2008 
 

Zberný dvor,  
dotrieďovanie 
Obec Šuňava 

 
60 

 
Šuňava 

plasty, papier, sklo, 
BRO, elektroodpad 

 
2009 

Dobudovanie zberného dvora 
Obec Štrba 
 

50 Štrba plasty, papier, sklo, 
VKM, BRO, 
veľkoobjemový odpad 

 

Triediaca hala druhotných 
surovín Hozelec, sklad 
nebezpečných odpadov 
Márius Pedersen, a.s. Trenčín 

 Hozelec N odpad bližšie 
nešpecifikovaný v 
zámere 

 

Zariadenie na sprac. 
Kovových obalov a olejových 
filtrov 

 Prešov Olejové filtre, kovové 
obaly 

2007 - 2010 

Recyklačný dvor LAPANČ 
Veľký Šariš 
Združenie LAPANČ, Prešov 

 Veľký Šariš/ Prešov KO  

Zber starých vozidiel 
Štefan Grejták – Gšrot Prešov 

 Prešov Staré vozidlá  

Zber a výkup druhotných   Solivar/Prešov Elektroodpad, staré  
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surovín, odpadov 
z elektrozariadení a starých 
vozidiel 
KOVOD RECYKLING,s.r.o. 
Banská Bystrica 

vozidlá, železné 
a neželezné kovy 

Recyklačný závod na 
spracovanie stavebnej sute 
FACILITY,n.o. Dubová 

 Pušovce Stavebný odpad  

Zhodnocovanie drevného 
odpadu – výroba paliet 
EKODRIM Košice 

 Bertotovce Odpad z dreva  

Spracovateľské centrum 
druhotných surovín – 
rozšírenie prevádzkovej 
kapacity v rámci existujúcich 
činností 
Kendice 

 Kendice O,kovy,elektroodpad, 
staré vozidlá, 
autobatérie 

 

Zariadenie na zber odpadov, 
kategórie N, zber starých 
vozidiel a odpadu 
z elektrozariadení 
Igor Mušinka – SNAP Prešov 

 Ľubotice Elektroodpad, staré 
vozidlá 

 

Okres Sabinov 
Zberný dvor Torysa 
VPS, s.r.o., Torysa 

30 Torysa Sklo, papier, plasty, 
železný šrot 

2007 - 2010 

Linka na separovanie KO 
EKOBYT Slovakia, 
s.r.o. Lipany 

180 Lipany Kovy, plasty, BRO, 
KO 

2007-2010 

Zber a regenerácia olejov 
EKOBYT Slovakia, 
s.r.o. Lipany 

3 000 Lipany Odpadové oleje 2008 - 2010 

Zber a spracovanie starých 
vozidiel 
EKOBYT Slovakia, 
s.r.o. Lipany 

300 ks Lipany Staré vozidlá 2008 - 2010 

Okres Snina 
Zberný dvor 
Obalové materiály s.r.o. 
Snina 

 Snina Plasty, kompozity, 
papier 

2008 - 2009 

Zber a výkup druhotných 
surovín, odpadov 
z elektrozariadení ,starých 
vozidiel a autobatérií – 
rozšírenie areálu 
KOVOD RECYKLING,s.r.o. 
Banská Bystrica 

 Snina Elektroodpad, staré 
vozidlá, autobatérie 

 

Okres Stará Ľubovňa 
Dotrieďovacie zariadenie  
EKOS, spol. s r.o. Stará 
Ľubovňa 

500 Stará Ľubovňa Sklo, kovové obaly  

Zberňa odpadov 
TP,spol.s r.o. Podolínec 

200 Podolínec kovy 2007 

Kotolňa na biomasu 
EKOS, spol. s r.o. Stará 
Ľubovňa 

20 Stará Ľubovňa Ostatný odpad 2007 

Okres Stropkov 
Stredisko pre separáciu 
a druhotné spracovanie 
odpadov 
Mesto Stropkov 

500 Stropkov Odpady nadskupiny 
20 

2007 - 2008 
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Zberné miesto druhotných 
surovín – Vyšný Hrabovec 
Stanislav Kašmír STAKAČ s.f. 
Svidník 

 Vyšný Hrabovec/ 

Stropkov 
 

Železné a neželezné 
kovy 

 

Zberné miesto opotrebovaných 
olejov 
DADEX s.r.o., Svidník 

 Miková/Stropkov Opotrebované oleje  

Okres Vranov n/ Topľou 
Dotrieďovacie zariadenie 
Mesto Vranov n/Topľou 

 Vranov nad Topľou Plasty, sklo, papier 2010 

Triediaca linka 
Domaša-Ondava-Topľa, 
Spoločnosť pre SZ 

  Papier, sklo, kovy, 
plasty 

2009 

Dotrieďovacia linka 
Ozón Hanušovce a.s. 

  Plasty, sklo, papier 2010 

10 zberných dvorov 
Domaša-Ondava-Topľa, 
Spoločnosť pre SZ 

  Plasty, sklo, papier 2010 

 
 
Okrem uvedených komodít je nutné v zmysle platnej legislatívy celoplošne zaviesť separovaný  zber biologicky 
rozložiteľných odpadov(BRO) a to vo sfére komunálnej aj priemyselnej(podla platnej legislatívy do r. 2010). 
Nedostatočnú úroveň materiálového zhodnocovanie BRO je potrebné riešiť s využitím najnovších poznatkov 
o možnostiach aplikácie  aeróbnych a anaeróbnych procesov v oblasti priemyselných zdrojov BRO, v komunálnej 
oblasti doriešiť zber BRO kuchynského a reštauračného BRO. 
Potreba znižovania množstva biologicky rozložiteľných odpadov zneškodňovaných  na skládkach odpadov 
a zabezpečenie ich materiálového zhodnotenia  sa odrazila na budovaní kompostovacích zariadení a budovaní 
malých obecných kompostární s kapacitou do 10 t odpadu ročne. V tomto smer je potrebné podporiť separovaný 
zber biologicky rozložiteľných odpadov z komunálnych odpadov a vytvoriť podmienky na ich materiálové 
zhodnocovanie. 
Kapacita kompostárne sa plánuje s ohľadom na disponobilné druhy BRO. Výstavba kompostární patrí medzi 
priority 2. Environmentálna infraštruktúra, opatrenie č.2.3, Zlepšenie a rozvoj infraštruktúry OH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      161 

 

 

Zámery  na vybudovanie  zariadení na zhodnocovanie BRO v období rokov 2007-2010 
Názov zariadenia 

Kapacita zariadenia 
t/rok 

Katastrálne územie 
lokalita 

Druhy odpadov, 
s ktorými 

sa bude nakladať 

Predpokladaný 
termín realizácie Názov investora 

Okres Bardejov 
Kompostáreň 
Neznámy investor 

1 000 Bardejovská Nová 
Ves, Bardejov 

BRO 2009 

Okres Humenné 
Kompostovací dvor 
Lackovce 
Mesto Humenné 

6 000 Humenné BRO 2009 

Okres Kežmarok 
Kompostáreň 
AT Tatry, Spišská 
Belá 

50 000 Spišská Belá BRO 2006 
zrealizovaná 

Okres Kežmarok 
Kompostáreň 
TOS s.r.o. Žakovce 

55 000 Žakovce BRO 2008-2009 

Boxová kompostáreň 
TS, s.r.o. Kežmarok 

2 000 Kežmarok BRO 2010 

Okres Levoča 
Kompostovacie 
zariadenie 
Obec Vyšný Slavkov 

100 Vyšný Slavkov BRO 2007-2008 

Kompostovacie 
zariadenie 
Obec Dubrava 

100 Dubrava BRO 2007-2008 

Kompostovacie 
zariadenie 
Obec Kurimany 

100 Kurimany BRO 2008-2010 

Kompostovacie 
zariadenie 
Obec Ordzovany 

100 Ordzovany BRO 2008 

Poľnohospodárska 
kompostáreň 
PD v okrese 

1800 Levoča BRO 2007-2010 

Okres Medzilaborce 
Kompostovacie 
zariadenie 
Mesto Medzilaborce 

300 Medzilaborce BRO 2008 

Okres Poprad 
Kompostovacie 
zariadenie  Poprad 
BRANTNER POPRAD 
s.r.o. Poprad 

10 000 Poprad – Matejovce BRO 2008 
 

Kompostáreň Vysoké 
Tatry 
Mesto Vysoké Tatry 

2 000 Starý Smokovec BRO 2007 – 2008 
 

 Dve kompostoviská 
Mesto Vysoké Tatry 
 

 
do 10  

Štrbské Pleso 
Tatran. Lomnica 

BRO 2007 – 2008 
 

Kompostáreň  
Mesto Svit 
 

240-320 Svit BRO (odpad zo 
zelene) 

2008 
 

Okres Prešov 
Obecné 
kompostoviská 

do 10 t 10 obcí okresu BRO 2008-2010 

Okres Sabinov 
Kompostovacie 
zariadenie 
Mesto Lipany 

3 000 Lipany BRO 2006 

Kompostovacie 
zariadenie 

1 335 Sabinov BRO 2008-2010 
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Mesto Sabinov 
Kompostovacie 
zariadenie 
VPS, s.r.o. Torysa 

200 Torysa BRO 2008-2010 

Kompostovacie 
zariadenie 
Marius Pedersen, a.s., 
TN 

3 000 Lipany BRO 2008-2009 

Linka na spracovanie 
biomasy, Lipany 
EKOBYT Slovakia 
s.r.o., Lipany 

3 000 
 

1 860 

Lipany BRO 2008-2010 

Zriadenie obecného 
kompostoviska 
Obec Pečovská Nová 
Ves 

do 10 t Pečovská Nová Ves BRO 2007 

Okres Snina 
Kompostovacie 
zariadenie 

  BRO 2007 

Okres Stará Ľubovňa 
Malé obecné 
kompostárne 
Ľubovnianske 
združenie Stará 
Ľubovňa 

do 10 t 30 obcí v okrese BRO 2007-2008 

Okresná kompostáreň, 
EKOS, spol. s r.o. 
Stará Ľubovňa 

2 000 Stará Ľubovňa BRO 2010 
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Okres Svidník 
Regionálne centrum 
na zhodnotenie BRO 
Mesto Svidník 

500 Svidník BRO 2008-2010 

Kompostovacie 
zariadenie 
Mesto Giraltovce 

500 Giraltovce BRO 2008-2010 

Okres Stropkov 
Kompostovacie 
zariadenie 
Mesto Stropkov 

100 Stropkov BRO 2008-2009 

Kompostovacie 
zariadenie 
Ozón Hanušovce a.s. 

400  BRO 2009 

Kompostovacie 
zariadenie 
Domaša-Ondava-
Topľa 

300  BRO 2010 

Kompostovacie 
zariadenie 
BIO 22 s.r.o., Vranov 
n/Topľou 

600  BRO 2008 

Vybudovanie malých 
obecných kompostární 

do 10 t  BRO 2008 

Regionálne centrum 
na zhodnocovanie 
BRO v Kežmarku 

2 500 t Kežmarok BRO 2010 

Regionálne centrum 
na zhodnocovanie 
BRO v Bardejove 

 4 500 t Bardejov BRO 2010 

Regionálne centrum 
na zhodnocovanie 
BRO v Levoči 

1 735 t Levoča BRO 2010 

Regionálne centrum 
na zhodnocovanie 
BRO vo Veľkom Šariši 

4 000 t Veľký Šariš BRO 2010 

                                                                                                                                                                 Zdroj: ObÚ ŽP, KÚ ŽP 

Ďalšie centrá na BRO sa pripravujú v Bystrom, v Lipanoch, v Svidníku, v Medzilaborciach, v Stropkove a vo 
Vranove nad Topľou. 

Pre zabezpečenie zhodnocovania odpadu z viacvrstvových kombinovaných materiálov je firma 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 je možné predmetné odpady zhodnocovať aj z  iných 
krajov SR (nadregionálny charakter zariadenia).  
 

1.2.10.3    Zneškodňovanie odpadov 
 

Skládky odpadov 

Množstvo odpadov zneškodňovaných na skládkach odpadov sa zredukovalo znižovaním podielu biologicky 
rozložiteľných odpadov z KO, skládkovanie odpadov je v Prešovskom kraji stále najrozšírenejší spôsob 
nakladania. Prevádzkované skládky v PO kraji sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Prevažná väčšina z nich podľa 
smernice ES 96/61/ES z r. 1996 spadá pod integrovanú prevenciu a kontrolu znečistenia(IPKZ). V náväznosti na 
zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon č.245/2003 Z.z.o IPKZ 
a o zmene a doplnkov niektorých zákonov), má SIŽP (Slovenská inšpekcia životného prostredia) okrem 
kontrolných, tiež rozhodovacie kompetencie, čo znamená, že SIŽP je povoľovacím orgánom pre organizácie 
podliehajúce povinnostiam vyplývajúcim zo zákona o IPKZ. Väčšina skládok prevádzkovaných v PO kraji má 
povolené prevádzkovanie v zmysle zákona o IPKZ alebo majú podanú žiadosť o povolenie na SIŽPv Košiciach. 
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Skládky odpadov prevádzkované na území PO kraja 

Okres Názov skládky 
Katastr. 
územie 

trieda 
skládky 

Prevádzkovateľ 
skládky 

Sídlo 
Predpokladaný 
rok ukončenia 

prevádzky 
 
Prešov 

Skládka 
odpadov 
Svinia 

Svinia NNO 
ENVI-GEOS 
s.r.o., Nitra 

Murgašova 2, 
Nitra 

rozšírenie, 
buduje sa  nová 
kazeta 

Sabinov RSO Ražňany Ražňany NNO 
Spoločnosť Šariš, 
a.s. 

Nám. Slobody 
57, Sabinov 

2014 

Bardejov 
Ekočergov 
Hertník IV.Et 

Bartošovce NNO Ekočergov, a.s. 
Bartošovce č. 
226, 
 086 42 Hertník 

2010 

Humenné 
 

Janov Dol Udavské NNO 
Chemes, a.s. 
Humenné 

Chemlonská 1, 
Humenné 

15.07.2009 

Papín Papín NNO Ekos plus Košice 
Omská 4, 
Košice 

rozšírenie, 
buduje sa  
II. kazeta 

Myslina Lúčky 
Myslina,     
Humenné 

NNO Ekoservis s.r.o. 
Kukorelliho 34, 
Humenné 

2015 

Kežmarok 
 

Úsvit Žakovce Žakovce NNO 

Tatranská 
odpadová 
spoločnosť, s.r.o. 
Žakovce 

059 73 Žakovce 

2022 

Úsvit žakovce Žakovce NO 

Tatranská 
odpadová 
spoločnosť, s.r.o. 
Žakovce 

059 73 Žakovce 

2014 

Úsvit Žakovce Žakovce IO 

Tatranská 
odpadová 
spoločnosť, s.r.o. 
Žakovce 

059 73 Žakovce 

2009 

Ľubica Ľubica NNO 
Obecný úrad 
Ľubica 

Generála 
Svobodu 127, 
Ľubica 

2023 

Spišská Belá Spišská Belá NNO 
Mestský podnik 
Spišská Belá, 
s.r.o. 

Továrenská 30, 
Spišská Belá 

2037 

Poprad Chemosvit Svit NNO 
Chemosvit 
Environchem a.s 
Svit 

Štúrova 101, 
Svit 

neprevádzkuje 
sa od r. 2002 

Snina 
 

Snina Snina NNO VPS Snina, s.r.o. 
Budovateľská 
2202/10 Snina 

2032 

Belá nad 
Cirochou 

Belá nad 
Cirochou 

NNO  
Obec Belá 
n/Cirochou 

ul. 
Osloboditeľov, 
Belá nad 
Cirochou 

31.12.2008 

Stará 
Ľubovňa 

Skalka – 
Vabec 

III.kazeta 
Stará Ľubovňa NNO 

Ekos spol. s.r.o. 
Stará Ľubovňa 

Popradská 24, 
Stará Ľubovňa 

2016 

Svidník Hrabovčík Hrabovčík NNO 
Technické služby 
mesta Svidník 

Budovateľská 
446/1, Svidník 

uzatvorená, 
prebieha 
rekultivácia 

Stropkov Stropkov Chotča NNO 
Služba m.p. 
Stropkov 

Hviezdoslavova 
17/26, Stropkov 

15.07.2009 

Medzilaborce 
Monastýr - 
1.kazeta 

Krásny Brod NNO 
Komunálne 
služby Mesta 
Medzilaborce 

Mierová 326/4, 
Medzilaborce 

2011 

Vranov 
n/Topľou 

Hanušovce 
- Petrovce 

Petrovce        NNO OZÓN a.s. Petrovce 129 2015 

Zdroj: ObÚ ŽP, KÚ ŽP 
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Niektoré zámery plánované na vybudovanie  nových kapacít skládok odpadov podľa POH PO kraja do roku 2005  
neboli zrealizované hlavne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Tie zámery, ktoré majú reálny 
predpoklad na vybudovanie v ďalšom období sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
 
Zámery na rozširovanie skládky odpadov 

Názov zariadenia Kapacita Katastrálne územie  Druhy odpadov, s ktorými  Predpokladaný 
Názov investora [ m3 ] a lokalita sa bude nakladať termín realizácie 

Okres Bardejov 
Skládka odpadov Ekočergov 
– IV.etapa 

83 758 Bartošovce odpady kategórie „O“ 2009 

Skládka Ekočergov, 
rozšírenie skládky 
Ekočergov a.s. 

200 000 Bartošovce Odpady kategórie „O“ 2010 

Skládka inertných odpadov 
Investor neurčený 

15 000 Bardejov, Bardejovská 
Nová Ves 

Zemina, stavebná suť 2009 

Okres Humenné 
Skládka odpadov Papín – II. 
Kazeta 
Obec Papín 

25 000 Papín odpady kategórie „O“ 2009 

Skládka odpadov Myslina 
Lúčky 

119 000 Myslina, Humenné odpady kategórie „O“  

Ekoservis s.r.o.     
Okres Kežmarok 
Skládka odpadov Žakovce, 
III etapa 
TOS s.r.o., Žakovce 

185 210 
59 750 

Žakovce NO 
IO 

2007-2009 

Okres Kežmarok 
Rozšírenie riadenej skládky 
2., 3. kazeta 

110 000 Spišská Belá NNO 2011 - 2012 

Okres Sabinov 
RSO Ražňany – III. etapa 

43 072 Ražňany odpady kategórie „O“ 2008 

Spoločnosť Šariš, a.s. 
Sabinov 

    

Okres Svidník 
Regionálna skládka 
odpadov Svidník 
Vybudovnie novej skládky 
na odpad nie nebezpečný 

  290 000 Šemetkovce odpady kategórie "O" 2009 

Obec Šemetkovce     
Okres Vranov n/T. 
Skládka odpadov 
III. etapa 

  
Petrovce 

 
odpady kategórie "O" 

 
2010 

Ozón a.s. Petrovce     
Skládka odpadov 
Holčíkovce 
Vybudovnie novej skládky 
na odpad nie nebezpečný 

60 045 Holčíkovce odpady kategórie "O" 2008 
nezrealizované 

Remopel s.r.o., Sabinov     
                                                                                                                                                                                  Zdroj: ObÚ ŽP, KÚ ŽP 

Vysvetlivky: NNO – nie nebezpečný odpad 
                      NO – nebezpečný odpad 
                      O – ostatný odpad 
 
 
Sanácia a rekultivácia skládok 
Na väčšine uzatvorených  bývalých  neriadených skládok a skládok prevádzkovaných za osobitných podmienok do 
roku 2000 nie je prevedená rekultivácia. Environmentálne záťaže, medzi ktoré patria aj tieto bývalé skládky, sú 
predmetom geologickej úlohy “Systematická identifikácia environmentálnych záťaží na území SR“, ktorá sa 
spracováva v gescii MŽP SR. 
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Spaľovne odpadov  
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. Od 
roku 2006 je možné prevádzkovať iba tie spaľovne odpadov,  ktoré sú v súlade s požiadavkami tejto smernice. 
Ako jediná v SR má povolenie na zneškodnenie odpadov s obsahom PCB spaľovňa FECUPRAL  s.r.o., Veľký 
Šariš, prevádzka Prešov. 

V PO kraji celkom 8 spaľovní pri NsP , z ktorých ani jedna nie je v prevádzke. Uvažuje sa  s rekonštrukciou 
spaľovne pri NsP v Humennom a v Levoči. Pôvodný zámer bol  zrekonštruovať aj spaľovne  v Poprade a v Snine, 
ale tento zámer sa nepodarilo zrealizovať. 
 Jediné zariadenie na čiastočné zneškodnenie určitého druhu odpadu zo zdravotnej starostlivosti  v PO kraji je 
autokláv v Humennom pri NsP Humenné a menšieho množstva  v spaľovni FECUPRAL v Prešove, ktorá spľňa 
podmienky na spaľovanie uvedeného odpadu. 
Väčšina odpadu zo zdravotníckych zariadení v kraji je  zneškodňovaná v zariadeniach na to oprávnených v iných 
krajoch Slovenskej republiky. 
 

 
Okres 

 

 
Prevádzkovateľ 

 
Typ 

spaľovacieho 
zariadenia 

 
Rok 

uvedenia 
do prev. 

 
Projekt./skut. 

kapacita 

 
EL 

spĺňanie 

 
Poznámka 

Prešov FECUPRAL s.r.o., 
Veľký Šariš  

RB 4 1989 150kg.h-1 
104 kg.h-1 

áno 
TZL, CO, 
SO2, TK 
2.  

Nová prevádzka, od sept. 
2002 – nový dioxínový 
filter  

                                                                                                                                                                                                          Zdroj: ObÚ  ŽP 

 

1.2.11    Krajinná štruktúra 
 
Súčasná krajinná štruktúra je podmienená historickým vývojom a hospodárskymi aktivitami človeka, ktoré 
v rôznom období  a v rôznej miere intenzity vplývali na krajinu a jej prírodné procesy. Tieto vplyvy môžeme 
zhrnúť do nasledovných bodov: 
-  premena lúk a pasienkov na sklonitých terénoch na ornú pôdu, respektíve prechod od úzkopásového 
hospodárenia malých roľníkov na veľkoblokovú ornú pôdu, odstránenie pôdoochrannej krajinnej zelene, terás, 
medzí a s tým spojený rozvoj pôdnej erózie a strata časti retenčnej kapacity krajiny, zánik prvkov územného 
systému ekologickej stability na lokálnej úrovni, 
- jednostranne uskutočnená kolektivizácia, koncentrácia a špecializácia (resp. unifikácia) poľnohospodárstva s 

vytváraním veľkých potenciálnych zdrojov znečistenia prostredia a jeho jednotlivých komponentov - vody, 
pôdy, ovzdušia,...(veľkochovy hospodárskych zvierat, hnojovicové koncovky, sklady chemikálií, nespevnené 
poľné hnojiská, atď.), 

- deštrukcia pôdneho krytu - likvidácia organických rozkladných procesov, znižovanie pôdnej vlhkosti a 
znižovanie podielu organickej hmoty v pôde nadmerným dávkovaním priemyselných hnojív, 

- realizované hydromeliorácie (najmä veľkoplošné odvodnenia pôdy systematickou drenážou), náhradné 
rekultivácie a pod. viedli k narušeniu malého obehu vody v prírodných ekosystémoch, 

- používanie ťažkej techniky v poľnohospodárstve vedie k postupnému zhutňovaniu pôdy a znižovaniu jej 
retenčnej kapacity ako aj k urýchleniu povrchového odtoku vody z povodia, 

- neuvážená chemizácia v podstatnej miere ovplyvnila prirodzenú úrodnosť pôd a biodiverzitu (fauny a flóry) 
v poľnohospodárskej krajine, viedla k vnášaniu cudzorodých látok do potravinového reťazca, 

- došlo ku znehodnoteniu rekreačného potenciálu vidieckej krajiny a celkovému spustnutiu jej okrajových zón, 
najmä v podhorskej a horskej oblasti, 

- veľkoplošné holoruby a používanie ťažkej techniky pri ťažbe dreva negatívne vplývajú na stáročiami 
vytvárané lesné ekosystémy a urýchľujú eróziu v lesných porastoch, 

- používanie nepôvodných drevín pri obnove lesa v zložitých pôdno-klimatických a reliéfových podmienkach 
vytvára predpoklady pre vznik veterných a snehových kalamít na lesných porastoch, 

- z hľadiska trendu vývoja vodného režimu možno vplyvom globálnych zmien klímy očakávať ďalšie 
negatívne zmeny vodného režimu, pričom v kombinácii so znečistením ovzdušia (aj cezhraničnými 
imisiami), vstupom imisných látok do lesných ekosystémov, ich kumulácia v pôde sa vo vzťahu k lesu 
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neprejavuje len v oblasti produkčnej, ale spôsobuje vážne zmeny v mimoprodukčných funkciách 
(predovšetkým v pôdoochrannej, vododržnej a vodoochrannej), 

- necitlivým umiestnením veľkých zdrojov znečistenia do krajiny boli zasiahnuté rozsiahlejšie 
poľnohospodárske produkčné oblasti,   

- intenzívna výstavba a rozširovanie existujúcej zástavby, často  na izolovaných   plochách, nenaväzujúcich na  
zastavané územie obce, 

- zintenzívnenie rekreačného využívania  prírodného prostredia  s výstavbou  veľkých rekreačných zón  
v územiach  s osobitným režimom. 

V stručnosti môžeme krajinnú štruktúru v rámci celého územia kraja charakterizovať ako čiastočne vyváženú, 
s prevahou ekologicky hodnotných a stabilných prvkov v západnej, severnej a východnej časti, štandardným 
zastúpením stabilných prvkov v strednej časti kraja a oblasťami s menším alebo väčším deficitom stabilnejších 
štruktúr v oblasti Podtatranskej kotliny, na severovýchode Hornádskej kotliny, v oblasti Spišsko-šarišského 
medzihoria a severnej časti Košickej kotliny. 
 
1.2.11.1   Ekologické hodnotenie krajinnej štruktúry 
 
Územný systém ekologickej stability (ÚSES) je celopriestorová štruktúra navzájom prepojených ekosystémov, 
ktoré zabezpečujú rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Význam ÚSES spočíva najmä: 
            - v územnom zabezpečení zachovania a rozvoja druhovej rozmanitosti rastlín a živočíchov v ich                    

prirodzenom prostredí 
- vo vytvorení optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch a línií 
-  v zachovaní unikátnych krajinných prírodných celkov a prvkov 

             -  v udržaní a zvýšení prirodzenej produkčnej schopnosti krajiny a v ochrane prírodných zdrojov. 
V rokoch 1993 - 1995 boli pre jednotlivé okresy (pôvodného územnosprávneho členenia) spracované regionálne 
územné systémy ekologickej stability (RÚSES), ktoré vychádzajúc z Generelu nadregionálneho ÚSES (GNÚSES) 
Slovenskej republiky schváleného uznesením vlády SR č. 319/1992, rozpracovali ÚSES na úrovni okresov 
v mierke 1:50000. Nakoľko v prvom období spracovania RÚSES nebola ešte v definitívnej podobe jednotná 
metodika a spracovateľské kolektívy mali rôznorodé zastúpenie odborníkov z jednotlivých profesných okruhov, 
konečné výstupy RÚSES nemajú jednotnú a kompatibilnú úroveň. V niektorých prípadoch sa celkom nepodarilo 
zabezpečiť v požadovanom rozsahu zakomponovanie výstupov GNÚSES do spracovávanej mierky RÚSES, 
respektíve boli ako nadregionálne biocentrá vyčlenené plochy, ktoré sa dnes dajú veľmi problematicky realizovať 
následnou územnou ochranou (napr. nadregionálne biocentrum Tichý Potok v Levočských vrchoch v súčasnom 
okrese Kežmarok). Prípadne nie je adekvátna väzba jednotlivých prvkov ÚSES (biocentier, biokoridorov) medzi 
susediacimi okresmi. Preto spracovatelia tejto časti predmetnej ÚPN VÚC Prešovský kraj predkladajú návrh na 
vyčlenenie - úpravu hraníc biocentier na regionálnej (nadregionálnej) úrovni, ktoré oproti pôvodnému spracovaniu 
doznali najviac korekcií v okresoch Prešov a Levoča. Spomínaný problém nadregionálneho biocentra (NRBc) 
Tichý Potok v Levočských vrchoch navrhujeme riešiť vyčlenením menšej plochy v súlade s GNÚSES a časť 
územia Levočských vrchov navrhujeme prekategorizovať na regionálne biocentrá (RBc), pričom by sa podchytili 
navrhované chránené územia menšieho plošného rozsahu v tejto oblasti okresu Kežmarok ako jadrá regionálneho 
biocentra. Do dnešného dňa nebola   schválená aktualizácia nadregionálneho  ÚSES. Nadregionálny ÚSES 
schválený v roku 1992 bol len  premietnutý v mierne modifikovanej úprave do Koncepcie územného rozvoja 
Slovenska 2001. V Atlase reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska  (László  Miklós, Zita Izakovičová a kol., 
2006) bol však  v roku 2006 publikovaný  odborný návrh  aktualizácie  nadregionálneho  územného  systému 
ekologickej stability SR, ktorý preferuje zachovanie všetkých typov reprezentatívnych potenciálnych 
geoekosystémov  (REPGES)  v SR a zachovanie REPGES pre každý geoekologický región.  
Čiastočne boli k dnešnému dňu spracované tiež  aktualizácie RÚSES, ktoré však neprešli žiadnym schvaľovacím 
procesom a využívanie týchto dokumentov ani nevstúpilo do praxe.  
V rokoch 2009 – 2013  majú byť odbornou organizáciou  životného prostredia (SAŽP)  vypracované nové 
regionálne systémy ekologickej stability na úrovni  vybraných okresov, ktorých výstupy  spolu s vyššie uvedenou 
odbornou aktualizáciou  nadregionálneho  ÚSES môžu byť podkladom pre  spracovanie ÚSES  Prešovského 
kraja, ktorý bude súčasťou  nového ÚPN VÚC Prešovského kraja. 
Na základe vyššie uvedeného  predkladané Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 nemali ambíciu  
aktualizovať   územný systém ekologickej stability  vytvorený autormi  pri  prvotnom spracovaní  ÚPN VÚC 
Prešovského kraja.  V rámci predkladaných Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 boli len 
odstránené niektoré  technické omyly.   
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Prvky  územného systému ekologickej stability  (ÚSES) 
Územný systém ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je vyčlenený systém navzájom 
súvisiacich prírodných prvkov: biocentrá, biokoridory, interakčné prvky.    
              Biocentrá sú vymedzené územia v krajine, ktoré na základe stavu ekologických podmienok umožňujú 
trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných a živočíšnych spoločenstiev a majú charakter 
jadrových území s prioritným ekostabilizačným účinkom v krajine. 
 Biokoridory  umožňujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a obyčajne 
spájajú biocentrá.   
              Interak čné prvky zabezpečujú priaznivé pôsobenie biokoridorov a biocentier na okolité časti krajiny, 
pozmenenej alebo narušenej človekom.Dôležitá je aj hierarchická úroveň jednotlivých prvkov ÚSES 
(nadregionálna - biosférické a provincionálne prvky, regionálna a miestna (lokálna) úroveň.  
Nadregionálny ÚSES spracovaný na úrovni Generelu nadregionálneho ÚSES, schválený uznesením vlády č. 
312/1992, ukladá dotknutým rezortom uplatňovať ho pri koncepčnej, plánovacej a rozhodovacej činnosti, ktorá sa 
dotýka priestorovej organizácie, využívania územia a prírodných zdrojov. Vymedzuje ekologicky najhodnotnejšie 
priestory v rozsahu územia SR v mierke 1:200 000  a 1:500 000.  
Regionálny ÚSES rozpracováva a upresňuje Generel NÚSES v administratívnych hraniciach okresov v mierke  
1 : 50 000 a vymedzuje regionálne významné prírodné prvky a navrhuje ekostabilizačné opatrenia v štruktúre 
krajiny. 
Miestny ÚSES sa spracováva v k. ú. na lokálnej úrovni zvyčajne v mierke 1 : 10 000 alebo 1:5000, pričom 
navrhuje konkrétne ekostabilizačné opatrenia a nové stabilizačné prvky v krajine. 
V tabuľke Prehľad  biocentier - krajinná a urbánna ekológia - analýza stavu je uvedený prehľad jednotlivých 
prvkov ÚSES (biocentier a biokoridorov) podľa okresov v riešenom území s identifikačným číslom podľa 
mapovej prílohy, názvom a kategóriou prvku v hierarchii (BBc - biosférické biocentrum, PBc - provincionálne 
biocentrum, NRBc - nadregionálne biocentrum, RBc - regionálne biocentrum, NRBk - nadregionálny biokoridor, 
RBk - regionálny biokoridor), umiestnenia v geomorfologickej jednotke, jadro ak je tvorené vyhláseným osobitne 
chráneným územím (prípadne návrhom na chránené územie) a veľmi stručnou charakteristikou. Údaje o 
nadregionálnych  prvkoch ÚSES, sú v tabuľke  aktualizované vo väzbe na priemet GNÚSES v KURS 2001 
a v tabuľkách a výkrese (2009)  sú len odstránené technické omyly, ktoré spôsobovali nekompatibilitu  
tabuľkového prehľadu s príslušným výkresom. 
Podrobnejšie informácie k jednotlivým regionálnym územným systémom ekologickej stability sú uvedené v rámci 
RÚSES spracovaných za príslušné okresy a sú k dispozícii na územne príslušných pracoviskách  Štátnej ochrany 
prírody SR  v rámci Prešovského kraja a to na: 
Regionálnom centre ochrany prírody v Tatranskej Štrbe, Správe TANAP  a Správe PIENAP,  Regionálnom centre 
ochrany prírody v Stakčíne, Správe  NP Poloniny, Správe CHKO Východné Karpaty a Správe CHKO Vihorlat , na 
Regionálnom centre ochrany prírody v Banskej Bystrici, Správe NAPANT, na Regionálnom centre ochrany 
prírody v Spišskej Novej Vsi, Správe NP Slovenský raj  a na Regionálnom centre  ochrany prírody v Prešove.  
 
Vysvetlivky k nasledújúcej tabuľke: 
BBc - biosférické biocentrum 
PBc - provincionálne biocentrum 
NRBc - nadregionálne biocentrum 
RBc - regionálne biocentrum  
NRBk - nadreginálny biokoridor 
Rk - regionálny biokoridor 
 

Prehľad  biocentier - krajinná a urbánna ekológia - analýza stavu 
Kraj
okr. ID Názov (pôvodný 

názov) Kat. Geomorfologická 
jednotka Jadro Charakteristika 

P
re

šo
v 

1 Branisko 
(Sľubica) 

NRBc Branisko NPR Rajtopiky bučiny a jedľobučiny a vrcholové lesy pod silným 
klimatickým vplyvom 

 2 Šimonka NRBc Slanské vrchy NPR Šimonka komplex lesov (dubobučiny a bučiny) a trvalých 
trávnych porastov s rozptýlenou zeleňou 

 3 Kokošovská 
dubina 

NRBc Slanské vrchy NPR Kokošovská 
dubina 

lesný komplex (dubiny, dubobučiny) 
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 4 Gímešský jarok RBc Košická kotlina NPR Gímešský 
jarok 

lesné spoločenstvá (prevaha buka, duba) na vlhkom 
podklade 

 5 Stráže NRBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

NPR Šarišský 
hradný vrch 

dubové bučiny na neovulkanitoch a xerotermné 
spoločenstvá 

 6 Čergov – Minčol 
(Čergov) 

NRBc Čergov NPR Hradová hora komplex lesov a trvalých trávnych porastov 
s rozptýlenou zeleňou 

 7 Solisko RBc Čergov  lesný komplex (jedliny, dubobučiny a jedľové 
bučiny 

 8 Branisko 
(Smrekovica) 

NRBc Branisko NPR Kamenná 
Baba 

komplex lesov (bučiny, jedľobučiny, vrcholové lesy 
pod extrémnym klimatickým vplyvom 

 9 Roháčka RBc Čierna hora  komplex lesov (bučiny, jedľobučiny, vrcholové lesy 
pod extrémnym klimatickým vplyvom 

 10 Kvašná voda-
Cemjata 

RBc Šarišská vrchovina  lesné komplexy  bukových dúbrav a dubových bučín 

 11 Tlstá RBc Čierna hora  lesné komplexy (dubiny a dubobučiny) 
 12 Stráže-Hradová 

hora 
NRBk Spišsko-šarišské 

medzihorie 
 remízky, trávne porasty a pripotočné spoločenstvá 

v poľnohospodársky využívanej krajine 
 13 Tri chotáre-Lysá 

hora 
NRBk Beskydské 

predhorie 
 remízky, trávne porasty a pripotočné spoločenstvá 

v poľnohospodársky využívanej krajine 
 14 Kokošovce-

Niereše-
Obišovce 

NRBk Košická kotlina  remízky, trávne porasty a pripotočné spoločenstvá 
v poľnohospodársky využívanej krajine 

 15 Čierna hora NRBk Čierna hora  lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii  
s vrcholovými a svahovými lúkami 

 16 Čergov NRBk Čergov  lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii  
s vrcholovými a svahovými lúkami 

 17 Svinka RBk Šarišská vrchovina  aluviálne lúky a zachovalé brehové porasty 
 18 Delňa RBk Košická kotlina  brehové porasty a aluviálne lúky 
 19 Torysa NRBk Spišsko-šarišské 

medzihorie 
 brehové porasty a aluviálne lúky 

 20 Sekčov RBk Beskydské 
predhorie 

 
 

brehové porasty a aluviálne lúky 

B
ar

de
jo

v 1 Čergov – Minčol 
(Čergov) 

NRBc Čergov  komplex lesných porastov v podhorskom a horskom 
stupni 

 2 Magura NRBc Busov NPR Magura komplex lesných porastov (bučiny, jedľobučiny) a 
prameništné spoločenstvá 

 3 Busov RBc Busov  komplex lesných porastov (bučiny, jedľobučiny) a 
prameništné spoločenstvá 

 4 Javorina RBc Ondavská 
vrchovina 

NPR Becherovská 
tisina 

komplex biotopov: lesné porasty, pasienkové 
spoločenstvá, slatiny, pripotočné spoločenstvá 

 5 Pálenica RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 komplex biotopov: lesné porasty, pasienkové 
spoločenstvá, slatiny, pripotočné spoločenstvá 

 6 Ščob RBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex biotopov: lesné porasty, pasienkové 
spoločenstvá, slatiny, pripotočné spoločenstvá 

 7 Vinbarg RBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex spoločenstiev: severná časť lesné, južná 
časť teplomilné 

 8 Pastevník RBc Čergov  lesný komplex bučín, jedľobučín, brehových 
porastov a prameništné spoločenstvá 

 9 Ostrá hora RBc Čergov  lesný komplex bučín, jedľobučín, brehových 
porastov a prameništné spoločenstvá 

 10 Kundračina-
Vysoká hora 

RBc Čergov  lesný komplex bučín, jedľobučín, brehových 
porastov a prameništné spoločenstvá 

 11 Stavenec RBc Ondavská 
vrchovina 

 pozostatok lesného komplexu v poľnohospodársky 
využívanej krajine, trvalé trávne porasty s výskytom 
vzácnych druhov 

 12 Lazy RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex bučín, trvalé trávne porasty 
s rozptýlenou zeleňou 

 13 Gregorová RBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex: lesné porasty (dubovo-hrabové), 
pripotočné spoločenstvá, kosné lúky a slatiny 
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 14 Čergov – Minčol 
(Minčol) 

NRBc Čergov NPR Čergovský 
Minčol 

komplex lesných spoločenstiev, bučín, vrcholových 
a svahových lúk s veľkou druhovou pestrosťou 

 15 Jedľovec RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex s hodnotnými bukovými a jedľovými 
porastami 

 16 Zborovský hrad RBc Ondavská 
vrchovina 

PR Zborovský 
hradný vrch 

komplex biotopov: lesné porasty bučín, trvalé trávne 
porasty s rozptýlenou zeleňou 

 17 Grúnik RBc Ondavská 
vrchovina 

 významná lokalita teplomilnej vegetácie 

 18 Čergov NRBk Čergov  lesné, lúčne a prechodné spoločenstvá s veľkou 
biodiverzitou, cenné horské lúky 

 19 Nízke Beskydy NRBk Ondavská 
vrchovina, Busov 

 pestré zoskupenie lesných a nelesných spoločenstiev 
v členitom reliéfe flyšu 

 20 Kamenec RBk Ondavská 
vrchovina 

 kompaktný brehový porast s prevahou jelší 

 21 Raslavice-
Kružlov-Frička 

RBk Ondavská 
vrchovina 

 významná ťahová cesta vtáctva 

 22 Topľa NRBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty Tople a aluviálne lúky 

 23 Cerninka RBk Ondavská 
vrchovina 

 zachovalé brehové porasty a aluviálne lúky 

 24 Kurimka RBk Ondavská 
vrchovina 

 zachovalé brehové porasty a aluviálne lúky 

 25 Koprivnička RBk Ondavská 
vrchovina 

 zachovalé brehové porasty a aluviálne lúky 

 26 Radomka RBk Ondavská 
vrchovina 

 zachovalé brehové porasty a aluviálne lúky 

 27 Ondava RBk Ondavská 
vrchovina 

 zachovalé brehové porasty a aluviálne lúky 

 28 Zborov-Nižná 
Polianka 

RBk Ondavská 
vrchovina 

 
 

významná ťahová cesta vtáctva 

H
um

en
né

 1 Humenské vrchy 
(Humenský 
Sokol) 

NRBc Vihorlatské vrchy NPR Humenský 
Sokol, NPR 
Humenská 

xerotermné spoločenstvá, lesné typy s dubom 
plstnatým, výskyt vzácnej a chránenej fauny  

 2 Kamenické 
skalky 

RBc Vihorlatské vrchy PP Kamienka xerotermné spoločenstvá, nálezisko jašterice 
múrovej 

 3 Vihorlatský 
prales (Morské 
oko-Vihorlat) 

NRBc Vihorlatské vrchy NPR Vihorlat, 
NPR Motrogon, 
NPR Podstavka, 
PP Sninský kameň, 
PR Ďurova mláka 

lesné spoločenstvá kyslých bučín, vo vrcholových 
polohách spoločenstvá skál, významné refúgium 
fauny 

 4 Strop RBc Laborecká 
vrchovina 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

 5 Alúvium Udavy 
pod Papínom 

RBc Laborecká 
vrchovina 

 lužné lesy horské a podhorské, významná fauna  

 6 Alúvium Cirochy RBc Beskydské 
predhorie 

 lužné lesy nížinné s významnou avifaunou 

 7 Strany RBc Beskydské 
predhorie 

 vŕbovo-topoľové spoločenstvá s významnou faunou 

 8 Veľká RBc Ondavská 
vrchovina 

 xerotermné trávinné spoločenstvá, xerofilné lesy, 
významná fauna 

 9 Rebiaková RBc Ondavská 
vrchovina 

 staré bukové porasty, významná avifauna 

 10 Alúvium 
Laborca pri 
Udavskom 

RBc Beskydské 
predhorie 

 nížinné lužné lesy, významná avifauna 

 11 Alúvium 
Laborca pod 
Humenným 

RBc Beskydské 
predhorie 

 nížinné lužné lesy, významná avifauna 

 12 Brekovský hrad-
Čubot 

RBc Beskydské 
predhorie 

 xerotermné spoločenstvá výmladkového charakteru, 
významná fauna 
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 13 Brestov RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

 14 Pahorok RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

 15 Kotová RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

 16 Kyjovský prales RBc Vihorlatské vrchy  bukový prales s výraznou vekovou a výškovou 
diferenciáciou so vzácnou faunou 

 17 Hôrka RBc Vihorlatské vrchy  stepné vápencové spoločenstvá, výskyt teplomilných 
druhov fauny 

 18 Lúky pod 
Porúbkou 

RBc Vihorlatské vrchy  vzácne lúčne porasty s bohatým výskytom fauny 

 19 Sútok Cirochy a 
Laborca 

RBc Laborecká 
vrchovina 

 zvyšok pôvodného lužného lesa s významnou 
faunou 

 20 Lúky pri 
Nižných 
Ladičkovciach 
 

RBc Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty s priľahlými pasienkami 
s významnou faunou 

 21 Pod Skalným RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesné spoločenstvá bučín s prechodom do lesostepí 
so vzácnymi druhmi 

 22 Laborec NRBk    
 23 Oľka RBk    
 24 Udava RBk    
 25 Cirocha RBk    
 26 Výrava RBk    
 27 Ondávka RBk    
 28 Ptava RBk    
 29 Gazdoráň-

Stavenec-Závozy 
RBk    

 30 Brekov-Pahorok-
Turie 

RBk    

 31 Korunkov NRBc Ondavská 
vrchovina 

  

K
ež

m
ar

ok
 1 Pieniny PBc Pieniny NPR Prielom 

Dunajca 
komplex spoločenstiev na členitom podklade 
bradlového pásma 

 2 Tichý Potok NRBc Levočské vrchy  kompaktné lesné komplexy, vrcholové a svahové 
lúky so vzácnymi druhmi  

 3 Mokriny NRBc Podtatranská 
kotlina 

NPR Mokriny pestrá mozaika rašelinných rastlinných 
spoločenstiev 

 4 Spišská Magura 
(Magura) 

NRBc Spišská Magura  komplex lesných a lúčnopasienkových spoločenstiev 

 5 Plašný vrch RBc Spišská Magura  hodnotné lesné komplexy 
 6 Smrečiny RBc Spišská Magura  krajinársky hodnotné lesné komplexy 
 7 Veterný vrch RBc Spišská Magura  zachovalé lesné komplexy 
 8 Zlatý vrch RBc Levočské vrchy  pomerne zachovalý komplex  lesov na úpätí 

Levočských vrchov v susedstve s Popradskou 
kotlinou 

 9 Divá hora RBc Levočské vrchy  ucelenejší komplex lesov na predhorí Levočských 
vrchov 

 10 Ostrá hora RBc Levočské vrchy  ucelenejší komplex lesov na predhorí Levočských 
vrchov 

 11 Magurka-
Pálenica  

NRBk Spišská Magura  komplex lesov a trvalých trávnych porastov 
s rozptýlenou zeleňou 

 12 Vodný tok Biela RBk Podtatranská 
kotlina 

 pripotočné spoločenstvá a aluviálne lúky 
s rozptýlenou zeleňou 

 13 Rieka Poprad NRBk Podtatranská 
kotlina 

 
 

pripotočné spoločenstvá a aluviálne lúky 

 14 Pálenica NRBc Belianske Tatry PR Pálenica  
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Le
vo
ča

 1 Branisko 
(Sľubica) 

NRBc Branisko NPR Rajtopiky komplex lesných porastov (bučiny, jedľobučiny so 
smrekom vo vrcholových polohách) 

 2 Dreveník NRBc Hornádska kotlina NPR Dreveník xerotermné spoločenstvá na travertínoch 
 3 Branisko 

(Smrekovica) 
NRBc Branisko  vrcholové lesy (bučiny a jedľobučiny) so smrekom) 

 4 Levočské úboče RBc Levočské vrchy  komplex lesov (jedľové bučiny so smrekovcom) a 
trvalých trávnych porastov 

 5 Ostrá hora RBc Levočské vrchy  komplex lesov (jedľové bučiny so smrekovcom) a 
trvalých trávnych porastov 

 6 Smrekovica-
Strieborná hora 

NRBk Branisko, 
Levočské vrchy 

 komplex lúk, pasienkov a rozptýlenej zelene 
pôvodnej krajinnej štruktúry 

 7 Sľubica-
Dreveník 

NRBk Branisko, 
hornádska kotlina 

 lúky a pasienky s rozptýlenou zeleňou 

 8 Levočský potok RBk Hornádska kotlina  
 

brehové porasty a aluviálne lúky 

M
ed

zi
la

bo
rc

e 1 Palotská jedlina NRBc Laborecká 
vrchovina 

NPR Palotská 
jedlina 

typické bučiny, jedľové bučiny, refúgium vzácnej 
fauny 

2 Medzi 
Haburkami 

RBc Laborecká 
vrchovina 

 lesné porasty s významnými druhmi chránenej 
avifauny 

3 Za Kýčerou RBc Laborecká 
vrchovina 

 lesné porasty s významnými druhmi chránenej 
avifauny 

4 Beskyd RBc Laborecká 
vrchovina 

 typické bučiny, lipové bučiny s významnou faunou 

5 Pramenište 
Výravy 

RBc Laborecká 
vrchovina 

 staršie vekové skupiny lesných porastov 
s významnými hniezdiskami avifauny 

6 Danová RBc Ondavská 
vrchovina 

 staršie vekové skupiny lesných porastov 
s významnými hniezdiskami avifauny 

7 Husárske RBc Ondavská 
vrchovina 

 staršie vekové skupiny lesných porastov 
s významnými hniezdiskami avifauny 

8 Kamenná RBc Ondavská 
vrchovina 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

9 Závozy RBc Laborecká 
vrchovina 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

10 Turie RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

11 Tisovec RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

12 Laborec RBk    
13 Oľka RBk    
14 Udava RBk    
15 Výrava RBk    
16 Gazdoráň-

Stavenec-Závozy 
RBk    

17 Korunkov NRBc Ondavská 
vrchovina 

  

P
op

ra
d 1 Tatry (Belianske 

Tatry) 
BBc Tatry NPR Belianske 

Tatry 
endemické druhy na pestrom geologickom podklade 

 2 Tatry (Liptovské 
Kopy) 

BBc Tatry NPR Tichá dolina ochrana hodnotných spoločenstiev a endemických 
druhov 

 3 Kráľovohoľské 
Nízke Tatry 
(Nízke Tatry) 

PBc Nízke Tatry  zachovalé, sčasti pôvodné lesné komplexy 

 4 Slovenský raj PBc Spišsko-gemerský 
kras 

NPR Tri kopce kompaktné lesné komplexy, vrcholové a svahové 
lúky so vzácnymi druhmi 
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 5 Tatry (Vysoké 
Tatry) 

BBc Tatry NPR Bielovodská 
dolina 

glaciálny reliéf s výskytom endemických a cenných 
spoločenstiev 

 6 Mokriny NRBc Podtatranská 
kotlina 

NPR Mokriny pestrá mozaika rašelinných rastlinných 
spoločenstiev 

 7 Čierny vrch RBc Nízke Tatry  zachovalé lesné komplexy 
 8 Kozí kameň RBc Kozie chrbty PR Baba xerotermné spoločenstvá, dealpínske a predalpínske 

spoločenstvá 
 9 Breziny RBc Kozie chrbty  xerotermné spoločenstvá 
 10 Magura RBc Spišská Magura  komplex lesných a lúčnopasienkových spoločenstiev 
 11 Veľká Pálenica-

Brezové 
NRBk Podtatranská 

kotlina 
 komplex lúk, pasienkov  a krajinnej zelene spájajúci 

Tatry a Nízke Tatry 
 12 Spálený vrch-

Čierna 
NRBk Podtatranská 

kotlina 
 komplex lesov a pasienkov  spájajúci Tatry a Kozie 

chrbty 
 13 Rakytovec-

Slamenná 
RBk Podtatranská 

kotlina 
 komplex lesov a pasienkov  spájajúci Tatry a Kozie 

chrbty 
 14 Veľký šum-

Čierna 
RBk Podtatranská 

kotlina 
 komplex lesov a pasienkov  spájajúci Tatry a Kozie 

chrbty 
 15 Hrebienok-Lósy-

Čiapka 
NRBk Podtatranská 

kotlina 
 komplex lesov a pasienkov obrubujúcich 

Podtatranskú kotlinu 
 16 Košariská-

Dubina 
RBk Podtatranská 

kotlina 
 pripotočné spoločenstvá a aluviálne lúky 

s rozptýlenou zeleňou 
 17 Vodný tok Biela RBk Podtatranská 

kotlina 
 pripotočné spoločenstvá a aluviálne lúky 

s rozptýlenou zeleňou 
 18 Magurka-

Pálenica  
NRBk Spišská Magura  komplex lesov a trvalých trávnych porastov 

s rozptýlenou zeleňou 
 19 Rieka Poprad NRBk Podtatranská 

kotlina 
 pripotočné spoločenstvá a aluviálne lúky  

 
 20 Mraznica NRBc Podtatranská 

kotlina 
NPR Mraznica  

 21 Skorušniak NRBc Podtatranská 
brázda 

  

 22 Pálenica NRBc Belianske Tatry PR Pálenica  

S
ab

in
ov

 1 Tichý Potok NRBc Levočské vrchy PR Bišár jedľové bučiny a vrcholové lesy pod silným 
klimatickým vplyvom 

 2 Čergov – Minčol 
(Čergov) 

NRBc Čergov NPR Hradová hora komplex lesov a trvalých trávnych porastov 
s rozptýlenou zeleňou 

 3 Solisko RBc Čergov  lesný komplex (jedliny, dubobučiny a jedľové 
bučiny 

 4 Bachureň RBc Bachureň  komplex lesov (dubové bučiny, jedľové bučiny, so 
smrekovcom) a vrcholových lúk 

 5 Tri chotáre-Lysá 
hora 

NRBk Beskydské 
predhorie 

 remízky, trávne porasty a pripotočné spoločenstvá 
v poľnohospodársky využívanej krajine 

 6 Čergov – Minčol 
(Minčol) 

NRBk Čergov  lesné komplexy bučín a jedľobučín v kombinácii  
s vrcholovými a svahovými lúkami 

 7 Svinka RBk Šarišská vrchovina  aluviálne lúky a zachovalé brehové porasty 
 8 Torysa NRBk Spišsko-šarišské 

medzihorie 
 brehové porasty a aluviálne lúky 

 
 

S
ni

na
 1 Poloniny BBc Bukovské vrchy NPR Jarabá skala, 

NPR Stužica 
ojedinelé komplexy pôvodných bučín, jedľových 
bučín, bukových javorín a vrcholových lúčnych 
spoločenstiev - polonín s faunou a flórou 

 2 Stinská PBc Bukovské vrchy NPR Stinská, PR 
Stinská slatina 

lesné komplexy (prevažne bukové) a rozľahlé horské 
lúky v prechodnej zóne Východných a Západných 
Karpát so vzácnou flórou 

 3 Rožok PBc Bukovské vrchy NPR Rožok prirodzené pralesovité spoločenstvo vo fáze optima 
 4 Malý Bukovec NRBc Bukovské vrchy (Malý Bukovec) staršie vekové skupiny javora a buka s chránenou 

faunou 
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 5 Veľký Bukovec NRBc Bukovské vrchy PR Borsučiny typické bučiny, lipové bučiny, jedľové bučiny, 
miestami v pralesovej forme, významné hniezdište  

 6 Havešová RBc Bukovské vrchy NPR Havešová, PP 
Ulička, PR Uličská 
Ostrá 

prelesovité porasty, výskyt chránených a ohrozených 
druhov rastlín a živočíchov 

 7 Udava NRBc Laborecká 
vrchovina 

 typické bučiny, jedľové bučiny, refúgium vzácnej 
fauny 

 8 Vihorlatský 
prales (Morské 
oko-Vihorlat) 

NRBc Vihorlatské vrchy NPR Vihorlat, 
NPR Motrogon, 
NPR Podstavka, 
PP Sninský kameň, 
PR Ďurova mláka 

lesné spoločenstvá kyslých bučín, vo vrcholových 
polohách spoločenstvá skál, významné refúgium 
fauny 

 9 Bzaná RBc Bukovské vrchy PR Bzaná bohaté mezofytné lúčne a krovinné spoločenstvá 
s chránenými a vzácnymi druhmi 

 10 Vysoký vrch-
Ihnatová 

RBc Beskydské 
predhorie 

(Vysoký vrch, 
Ihnatová) 

staršie lesné porasty, s významnou avifaunou 

 11 Kýčerský grúň RBc Ondavská 
vrchovina 

 staršie vekové skupiny lesných porastov 
s významnými hniezdiskami avifauny 

 12 Hlboké RBc Ondavská 
vrchovina 

PR Hlboké komplex starých lesných porastov, najmä bučín, 
významná hniezdna lokalita  

 13 Stavenec RBc Laborecká 
vrchovina 

 staršie vekové skupiny lesných porastov 
s významnými hniezdiskami avifauny 

 14 Gazdoráň RBc Laborecká 
vrchovina 

PR Gazdoráň spoločenstvá s vyšším počtom xerotermných 
druhov, významné teritórium dravcov 

 15 Makovisko RBc Laborecká 
vrchovina 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

 16 Veľký Brusný RBc Beskydské 
predhorie 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

 17 Svatbiská RBc Vihorlatské vrchy  enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

 18 Brúsny potok-
Markov 

RBc Beskydské 
predhorie 

 enkláva starého bukového porastu s významnou 
avifaunou 

 19 Brusné a 
Dzedovo 

RBc Ondavská 
vrchovina 

 staré porasty buka, duba, smrekovca s významnou 
faunou 

 20 Svahy nad 
Cirochou 

RBc Beskydské 
predhorie 

 staré porasty buka, duba, smrekovca s významnou 
faunou 

 21 Alúvium Cirochy RBc Beskydské 
predhorie 

 lužné lesy nížinné s významnou avifaunou 

 22 Maguriča RBc Laborecká 
vrchovina 

 porasty borovice, buka a smrekovca s hniezdiskami 
významných druhov avifauny  

 23 Vihorlat-
Poloniny  

NRBk Vihorlatské vrchy, 
Bukovské vrchy 

  

 24 Nízke Beskydy NRBk Laborecká a 
Ondavská 
vrchovina 

  

 25 Cirocha RBk   brehové porasty (vŕba, jelša) a sprievodné lúčne 
spoločenstvá, významná ťahová cesta vtákov 

 26 Ubľanka RBk   typické brehové porasty Salix fragilis, Salix 
purpurea, prirodzené komponenty zoocenóz a 
fytocenóz 

 27 Gazdoráň-
Stavenec-Závozy 

RBk    

 28 Ulička RBk   typické zachovalé brehové porasty 
 29 Stredný Grúň RBc Bukovské vrchy  enkláva starého bukového porastu 
 30 Nastaz RBc Bukovské vrchy NPR Havešová Komplex lesných porastov so zastúpením  starších 

vekových skupín  buka a javora 

S
ta

rá
 

Ľ
ub

ov
ň

a 

1 Pieniny PBc Pieniny NPR Prielom 
Dunajca 

komplex hodnotných spoločenstiev na členitom 
podklade bradlového pásma 

 2 Hamšík-Javory RBc Spišská Magura  jedľové dvojetážové porasty dolnej proveniencie 
 3 Skvrčina RBc Pieniny  ochranné lesy s jedľou a smrekom 
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 4 Vysoká RBc Pieniny  prevažne ochranné lesy tvorené jedľou a smrekom 
 5 Vrchriečky RBc Pieniny  cez 100-ročné jedľo-smrekové dvojetážové porasty 
 6 Pod ostrými 

skalami 
RBc Pieniny  ochranné lesy ihličnaté (protierózne 

 7 Jarabinský 
prielom 

RBc Pieniny PR Jarabinský 
prielom 

komplex jedľo-smreko-bukových lesov 

 8 Košarky-
Bystrina 

RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 jedľové lesy so smrekom a borovicou 

 9 Pod Chotárnym RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 dvojetážové jedľové porasty s prímesou smreka 

 10 Pod Kráž RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 smrečiny s prímesou jedle 

 11 Čerenkivky RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 smreková jedlina s bukom 

 12 Zbojnícky vrch RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 jedľo-bukové lesy so smrekom 

 13 Žďarik RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 bukové porasty s hrabom, javorom horským a jedľou 

 14 Lidmanský potok RBc Ľubovnianska 
vrchovina 

 postupná prestavba brehových porastov (topole) a 
ich rozšírenie 

 15 Plavečské 
štrkoviská 

RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

CHA Plavečské 
štrkoviská 

revitalizácia brehových porastov, vodné biotopy 

 16 Andrejovské 
štrkoviská 

RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 revitalizácia brehových porastov, vodné biotopy 

 17 Ostrý kameň RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 ihličnaté porasty tvorené jedľou, borovicou a 
smrekom 

 18 Za Plavečským 
hradom 

RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 náletom stabilizované erózne ryhy 

 19 Sútok Valalskej 
vody 

RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 pripotočné spoločenstvá 

 20 Slatina a 
bradlové pásmo 

RBc Spišsko-šarišské 
medzihorie 

PR Slatina pri 
Šarišskom Jastrabí 

slatinné a xerotermné spoločenstvá 

 21 Pod Hriňovou 
horou 

RBc Čergov  bukové lesy dvojetážové nad 110 rokov 

 22 Vlčí potok RBc Čergov  typické bučiny bez podrastu 
 23 Kovaľacká RBc Čergov  bučiny vhodnej proveniencie 
 24 Uhliská RBc Čergov  lesné komplexy v kombinácii s trávnymi porastami 

s rozptýlenou zeleňou 
 25 Polinuské RBc Čergov  prestárle bučiny vhodnej proveniencie 
 26 Minčol RBc Čergov NPR Čergovský 

Minčol 
jedľo-bukové lesy podvrcholovej polohy 
dvojetážové, nad 110 rokov veku 

 27 Minčol-Ostrý 
vrch 

NRBk Čergov  lesné komplexy v kombinácii s hodnotnými 
trávnymi porastami 

 28 Pálenica-Vysoká NRBk Spišská Magura  komplex lesných, lúčnych a pripotočných 
spoločenstiev 

 29 Rieka Poprad NRBk Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 brehové porasty a aluviálne lúky 

 30 Potok Ľubotinka RBk Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 brehové porasty a aluviálne lúky 

 31 Potok Veľký 
Lipník 

RBk Spišsko-šarišské 
medzihorie 

 brehové porasty a aluviálne lúky 
 
 

S
tr

op
ko

v 1 Dukla NRBc Laborecká 
vrchovina 

NPR Komárnická 
jedlina 

zachovalé jedľo-bukové porasty, mezofilné až 
slatinné lúky s výskytom vzácnych druhov  

 2 Hrabiny RBc Ondavská 
vrchovina 

 rozsiahly komplex lesných spoločenstiev s bukovým 
porastom 

 3 Domaša 
(Domaša-Lysá 
hora) 

NRBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex biotopov (bučiny, dubovo-hrabové porasty, 
trávnaté porasty s rozptýlenou zeleňou, vodné 
plochy) 
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 4 Čierťaž RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex (dubovo-hrabové porasty, bučiny), 
trvalé trávne porasty s rozptýlenou zeleňou 

 5 Pramenisko 
Chotčianky 

RBc Laborecká 
vrchovina 

 lesný komplex bučín, prameništných a pripotočných 
spoločenstiev rastlín 

 6 Ščob-Hájnica RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex (bučiny, pripotočné porasty 
s výskytom vzácnych druhov rastlín) 

 7 Baňa RBc Ondavská 
vrchovina 

 podhorské bučiny, zvyšky dubovo-hrabových lesov, 
lúky a pasienky so vzácnymi druhmi 

 8 Havaj RBc Laborecká 
vrchovina 

 komplex spoločenstiev (bučiny, zvyšky dubovo-
hrabových lesov, pripotočné spoločenstvá) 

 9 Ondava-
Ladomírka 

NRBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, zvyšky lužných podhorských lesov, 
aluviálne spoločenstvá 

 10 Hradisko RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, lúčne a pasienkové spoločenstvá 
s rozptýlenou zeleňou a brezovými lesíkmi 

 11 Vojtovec RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty s vŕbou a jelšou, aluviálne 
psiarkové lúky s rozptýlenou zeleňou 

 12 Brusnička RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty s vŕbou a jelšou, aluviálne 
psiarkové lúky s rozptýlenou zeleňou 

 13 Bystrá RBk Laborecká 
vrchovina 

 brehové porasty s vŕbou a jelšou, aluviálne 
psiarkové lúky s rozptýlenou zeleňou 

 14 Kožuchovský 
potok 

RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky s mokrinami a 
rozptýlenou zeleňou 

 
 

15 Chotčianka RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky s mokrinami a 
rozptýlenou zeleňou 

 16 Korunkov NRBc Ondavská 
vrchovina 

  

S
vi

dn
ík

 1 Dukla NRBc Laborecká 
vrchovina 

NPR Komárnická 
jedlina 

zachovalé jedľo-bukové porasty, mezofilné až 
slatinné lúky s výskytom vzácnych druhov  

 2 Jedlinky RBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex lesných spoločenstiev s výskytom 
zamokrených polôh 

 3 Rohuľa RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex bučín a sutinových spoločenstiev 

 4 Kalinec RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex (bučiny, svahové lieštiny, pripotočné 
jelšiny a pod.)  

 5 Šarbov-Skalné RBc Laborecká 
vrchovina 

 rozsiahly komplex spoločenstiev (lesné porasty, 
mezofilné a slatinné lúky) 

 6 Pod Poliankou RBc Ondavská 
vrchovina 

 porasty bučín, dubovo-hrabové lesy, pripotočné 
spoločenstvá 

 7 Nízke Beskydy NRBk Ondavská 
vrchovina, 
Laborecká 
vrchovina 

 bučiny, jedľo-bučiny, lúky, mokraďné spoločenstvá 

 8 Ondava-
Ladomírka 

NRBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, zvyšky lužných podhorských lesov, 
aluviálne lúky 

 9 Hradisko RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, lúčne a pasienkové spoločenstvá 
s rozptýlenou zeleňou a brezovými lesíkmi 

 10 Ondava RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky a štrkové nánosy 
s vŕbou purpurovou 

 11 Kapišovka RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky a štrkové nánosy 
s vŕbou purpurovou 

 12 Kožuchovský 
potok 

RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky s mokrinami a 
rozptýlenou zeleňou 

 13 Kurimka RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky s mokrinami a 
rozptýlenou zeleňou 

 14 Radomka RBk Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty, aluviálne lúky s mokrinami a 
rozptýlenou zeleňou 

 15 Makovica RBk Ondavská 
vrchovina 

 lesné porasty bučín, dubohrabín, pripotočné 
spoločenstvá 
 

 16 Lysá hora-
Vichter 

RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesný komplex dubovo-hrabových porastov s pásmi 
podhorských bučín 
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 17 Korunkov NRBc Ondavská 
vrchovina 

  
V

ra
no

v 1 Šimonka-Oblík NRBc Slanské vrchy NPR Šimonka, 
NPR Oblík 

lesné porasty pralesovitého charakteru, typické 
spoločenstvá bučín vyšších polôh so vzácnymi 
rastlinnými druhmi 

 2 Pavlovce-Tajch RBc Slanské vrchy PP Zárez Starého 
potoka 

lesné spoločenstvá slatinnej jelšiny v rámci 
bukového porastu, výskyt vzácnych rastlinných 
druhov 

 3 Hôrky RBc Slanské vrchy  slatinno-jelšové spoločenstvá, xerotermné 
spoločenstvá, vzácne rastlinné druhy 

 4 Herlica RBc Slanské vrchy  lesné spoločenstvá bučín, teplomilných dubín a 
chránených druhov fauny a flóry 

 5 Čulkov RBc Slanské vrchy PR Zamutovská 
jelšina, PR 
Zamutovské skaly 

lesné komplexy s výskytom vzácnych druhov fauny 
a flóry 

 6 Hlinská jelšina RBc Slanské vrchy  lesné spoločenstvá bučín s enklávami jaseňových 
jelšín, vzácne druhy rastlín 

 7 Ošvárska RBc Slanské vrchy (Ošvárska) lesné spoločenstvá bučín, zvyšky jedľobukového 
lesa a lúky so vzácnymi druhmi rastlín 

 8 Makovica RBc Slanské vrchy PP Skaly pod 
Pariakovou 

lesné spoločenstvá bučín, rastlinné spoločenstvá 
skalných biotopov so vzácnymi druhmi 

 9 Kotlina 
Banského 

RBc Slanské vrchy  podhorské lúky so vzácnymi mezofilnými druhmi a 
krajinnou zeleňou 

 10 Žiar RBc Slanské vrchy (Bučina pri 
Vechci) 

lesné spoločenstvá bučín so vzácnymi druhmi rastlín 
a chránenou a ohrozenou avifaunou 

 11 Mazolín RBc Slanské vrchy  lesné spoločenstvá bučín, jaseňové javoriny, výskyt 
chránenej avifauny 

 12 Petič RBc Beskydské 
predhorie 

(Petič) lesné spoločenstvá dubo-hrabín so vzácnymi druhmi 

 13 Radvanovce RBc Beskydské 
predhorie 

(Radvanovce) lesné spoločenstvá dubo-hrabín so vzácnymi druhmi 

 14 Skalky RBc Beskydské 
predhorie 

CHA Medzianske 
skalky 

teplomilná a suchomilná vegetácia na vápencovom 
podklade so vzácnymi druhmi 

 15 Grodzin RBc Beskydské 
predhorie 

 lesné spoločenstvá dubo-hrabín a bučín, vzácne 
teplomilné rastlinné spoločenstvá na vápencovom 
podklade 

 16 Poloma RBc Beskydské 
predhorie 

 lesné spoločenstvá dubo-hrabín, bučín, kroviskové 
spoločenstvá so vzácnymi druhmi 

 17 Petkovská dolina RBc Východoslovenská 
pahorkatina 

PP Petkovský 
potok 

porasty pasienkového lesa, teplomilná a suchomilná 
vegetácia, hydrofilná vegetácia so vzácnymi druhmi 

 18 Lipová RBc Východoslovenská 
pahorkatina 

 lesné spoločenstvá dubín so vzácnymi druhmi na 
ryolitovom podklade 

 19 Michalok RBc Východoslovenská 
pahorkatina 

(Michalok) borina, teplomilná vegetácia na vápencovom 
podklade so vzácnymi druhmi 

 20 Lysá hora-Inovec RBc Východoslovenská 
pahorkatina 

(Čičviansky hradný 
vrch) 

lesné spoločenstvá dubo-hrabín, teplomilné 
spoločenstvá skál a skalných stepí  so vzácnymi 
druhmi 

 21 Pod Šnidárkou RBc Ondavská 
vrchovina 

(Kelčianska 
jelšina) 

jaseňovo-jelšový lužný les, vzácne mokraďné 
rastlinné spoločenstvá 

 22 Pod Skalným RBc Ondavská 
vrchovina 

 lesné spoločenstvá bučín s prechodom do lesostepí 
so vzácnymi druhmi 

 23 Pod Pasekami RBc Ondavská 
vrchovina 

CHA Štefanovská 
borina 

borina v rámci lesného spoločenstva dubo-hrabín, 
teplomilná flóra s chránenými druhmi 

 24 Rybník pri 
Tovarnom 

RBc Beskydské 
predhorie 

(Rybník pri 
Tovarnom) 

hydrofilné a lúčne spoločenstvá, trofická základňa 
pre chránenú avifaunu  

 25 Priekopa RBc  (Priekopa) lužný les (mŕtve ramená Tople a Ondavy), 
mokraďné rastlinné spoločenstvá 

 26 Úsek Tople od 
Tarbaja po 
Hanušovce 

RBc Ondavská 
vrchovina 

 brehové porasty a mokraďné rastlinné spoločenstvá 

 27 Úsek Tople od 
Žipova po Soľ 

RBc Východoslovenská 
rovina 

PP Žipovské mŕtve 
rameno 

vŕbovo-topoľové brehové porasty s výskytom 
chránenej a ohrozenej fauny 
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 28 Úsek Tople od 
Ortášov po 
Sačurov  

RBc Východoslovenská 
rovina 

 vŕbovo-topoľové brehové porasty s výskytom 
chránenej a ohrozenej fauny 

 29 Malá Domaša RBc Beskydské 
predhorie 

(Malá Domaša) vŕbovo-topoľové brehové porasty, hydrofitné 
rastlinné spoločenstvá, výskyt chránenej a ohrozenej 
fauny 

 30 Úsek Ondavy od 
Benkoviec po 
Kladzany 

RBc Východoslovenská 
pahorkatina 

 vŕbovo-topoľové a vŕbovo-jelšové brehové porasty, 
aluviálne lúky s výskytom chránenej a ohrozenej 
fauny a flóry 

 31 Úsek Ondavy od 
Poše po Nižný 
Žipov 

RBc Východoslovenská 
rovina 

 vŕbovo-topoľové brehové porasty s prímesou drevín 
tvrdého luhu, aluviálne lúky s výskytom chránenej a 
ohrozenej fauny a flóry 

 32 Chám RBc Slanské vrchy  xerotermná dubina, brehové porasty jelšín so 
vzácnou a chránenou faunou a flórou 

 33 Ondava NRBk Beskydské 
predhorie 

(Malá Domaša) vŕbovo-topoľové a vŕbovo-jelšové brehové porasty, 
aluviálne lúky s výskytom chránenej a ohrozenej 
fauny a flóry 

 34 Topľa RBk Beskydské 
predhorie 

PP Žipovské mŕtve 
rameno 

vŕbovo-topoľové a vŕbovo-jelšové brehové porasty, 
aluviálne lúky s výskytom chránenej a ohrozenej 
fauny a flóry 

 35 Oľka RBk Beskydské 
predhorie, 
Ondavská 
vrchovina 

 vŕbovo-jelšové brehové porasty, podmáčané lúky, 
výskyt vzácnych mokraďných spoločenstiev 

 
 

37 Radvanovce-
Sedliská 

RBk Beskydské 
predhorie 

CHA Radvanovské 
skalky 

teplomilné a suchomilné spoločenstvá v rámci 
bradlového pásma 

 36 Korunkov NRBc Ondavská 
vrchovina 

  

 38 Domaša NRBc Ondavská 
vrchovina 

 komplex biotopov (bučiny, dubovo-hrabové porasty, 
trávnaté porasty s rozptýlenou zeleňou, vodné 
plochy) 

 
Oproti pôvodnému GNÚSES (1992) a ÚPN VÚC Prešovského kraja (1998) došlo pri aktualizácii GNÚSES 
(2001) premietnutému do KURS 2001 k nasledovným zmenám: 
z nadregionálnych biocentier boli vypustené nadregionálne biocentrá (NRBc) Gimešský jarok, Kamenické skalky, 
Havešová, 
do nadregionálnych biocentier boli zaradené pôvodne regionálne biocentrá (RBc) Korunkov, Domaša, Pálenica, 
Mraznica, Spišská Magura, nové NRBc Branisko vzniklo zlúčením dvoch prvkov (NRBc Sľubica a RBc 
Smrekovica), nové NRBc Čergov – Minčol vzniklo zlúčením dvoch prvkov (časť ako RBc Minčol a časť ako 
NRBc Čergov), 
z NRBc Nízke Tatry bolo vyčlenené samostatné provincionálne biocentrum (PBc) Kráľovohoľské Nízke Tatry, 
NRBc Slovenský raj bolo prekategorizované na PBc Slovenský raj, NRBc Pieniny bolo prekategorizované na PBc 
Pieniny, NRBc Morské oko bolo prekategorizované na PBc Vihorlatský prales, 
boli vyčlenené biosférické biocentrá (BBc): BBc Tatry (vzniklo zlúčením BBc Belianske Tatry, PBc  Liptovské 
Kopy a NRBc Vysoké Tatry) a BBc Poloniny (pôvodne PBc Poloniny), 
NRBc Humenský Sokol bolo premenované na NRBc Humenské vrchy, 
bolo vyčlenené samostatné NRBc Skorušniak (jeho územie bolo pôvodne súčasťou NRBc Vysoké Tatry).  
Z hľadiska stretov záujmov navrhujeme prehodnotiť návrh nadregionálneho biocentra Domaša, kde dochádza 
k stretu záujmov medzi záujmami ochrany prírody a krajiny (v súlade s platnou legislatívou je predpoklad do 
budúcnosti na celoplošnú ochranu územia nadregionálneho biocentra, ktoré predstavuje  VN Veľká Domaša aj 
s okolitými lesnými porastami, zástavbou rekreačných chát a poľnohospodárskou pôdou) a súčasným i 
plánovaným rekreačným a vodohospodárskym využívaním vodnej nádrže Veľká Domaša  
 

Súbor stresových javov v území 

Z hľadiska fungovania územného systému ekologickej stability negatívny dopad majú rôzne socioekonomické 
aktivity v území, pričom tieto môžu pôsobiť ako samostatné javy alebo ich pôsobenie sa v území môže 
kumulovať. Vzhľadom na rozsah riešeného územia spomenieme len vybrané okruhy socioekonomických aktivít 
a ich negatívny dopad na územný systém ekologickej stability. 
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Osídlenie, rekreácia, cestovný ruch: pre územie kraja je typická koncentrácia osídlenia pozdĺž vodných tokov, 
dopravných tepien (najmä cesty I. a II. triedy) a prevahu má vidiecke osídlenie. V rámci sídiel alebo ich 
bezprostrednom okolí sa kumulujú nadväzujúce ekonomické aktivity (rôzne služby), nezriedka spojené 
s produkciou znečistenia (emisie, odpadové vody, odpady). Väčšie sídelné útvary predstavujú v rámci ÚSES 
významné plošné alebo líniové bariéry. Možnosti rekreácie predstavujú osobitný problém, ktorý je stupňovaný 
budovaním kapacitne veľkými rekreačnými strediskami (často iba so sezónnou funkciou), väzbou na špecifické 
podmienky (napr. vodné nádrže a letná rekreácia, zjazdové lyžiarske trate a zimná rekreácia, tématické parky, 
wellnes, apartmánové domy) Expanzia  zariadení cestovného ruchu a rekreácie   nezriedka smeruje  do 
nenarušených alebo len málo narušených častí  prírody. 
Priemysel: je svojím charakterom zdrojom prevažne bodového znečistenia životného prostredia, s dopadom na 
kvalitu ovzdušia a podzemných či povrchových vôd, sekundárne i na pôdy a vegetáciu. Z rozhodujúcich 
znečisťovateľov v kraji spomenieme Chemosvit a.s. Svit, Bukózu a.s. Vranov, Zeocem š.p. Bystré, Chemes a.s. 
Humenné,Vihorlat a.s. Snina, Vagónka a.s. Poprad. 
Poľnohospodárstvo: vzhľadom na plošný charakter a obhospodarovanie zhruba polovice výmery kraja je jedným 
z rozhodujúcich činiteľov ovplyvňujúcim ekologickú stabilitu, ale i čistotu povrchovej vody. Intenzifikácia a 
špecializácia poľnohospodárstva v doterajšom vývoji predstavovala zásadné zmeny vo využívaní krajiny a bola 
príčinou likvidácie časti ekologicky hodnotných prvkov v území (nivné lúky a zamokrené polohy boli odvodnené 
systematickou drenážou a zornené, na časti územia boli prevedené plošne rozsiahlejšie rekultivácie s likvidáciou 
nelesnej drevitej vegetácie a hodnotných biotopov, veľkofarmy s nedoriešenou odpadovou koncovkou (najmä 
hnojovicovou) boli alebo ešte sú zdrojom znečistenia životného prostredia, používaním ťažkej techniky a 
zhutnením pôdy sa narušil malý obeh vody v pôdnom profile a zrýchlil sa odtok vody z povodia a vodná erózia 
pôdy, chemizácia spôsobila významný negatívny dopad na mnohé druhy v ekosystémoch. 
Ťažba surovín: na území kraja predstavuje stresový faktor zväčša bodového charakteru, avšak vyskytujú sa 
lokality ťažby nerastných surovín buď v bezprostrednej blízkosti osobitne chránených území alebo priamo v ich 
teritóriu (napr. ťažba štrku v Batizovciach, pri Plavči, ťažba travertínu na Dreveníku, kameňolomy pri Vernári, 
Hranovnici-Dubine, Kvetnici, atď.) V súvislosti s budovaním diaľnic  je zaznamenaný  veľký nárast obnovenia 
ťažby v starých kameňolomoch resp. i snaha o otvorenie nových priestorov na ťažbu vhodného kameniva. 
Produktovody a elektrovody: pre mnohé z nich sa Prešovský kraj uplatňuje ako tranzitný, pričom zabezpečuje aj 
nadregionálne (medzinárodné väzby): napr. výstavba vedenia 2x400 kV Lemešany - Poľská republika. Pri 
výstavbe týchto vedení sú potrebné významné zásahy do krajiny spojené najmä s likvidáciou vzrastlej drevitej 
vegetácie na trase a v jej ochrannom pásme.  
Doprava: predstavuje trvalý stresový faktor (pričom stres má iný charakter počas výstavby dopravných trás a iný 
počas prevádzky) a pôsobí v krajinnom prostredí ako významný bariérový prvok. V tomto smere sa veľmi 
negatívne javia diaľnice a cesty I. triedy, v neposlednom rade aj železnica. 
 
1.2.11.2 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 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 a zachovalých a hodnotných 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.stupňa ochrany, druhovou ochranou rastlín, živočíchov, 
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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 navýšenia plochy 
národnej sústavy chránených území. 
 
1.2.11.2.1       Územná ochrana 
 
1.2.11.2.1.1      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. 
 
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 St. Ľubovňa 3 312 

Ochranné pásmo NP 
PIENAP  

22444 22444 Kežmarok 22 444 
St. 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 
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 

1977,1997, 
2001 

25 307 25 307 Snina 1 645 Pripravovaná 
Humenné 1 922 

Medzilaborc
e 

13 673 

Stropkov 482 
Svidník 7 584 

Výmera spolu                                                                                      178 232 
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 PIENAPu. Výmera schválenej A zóny s najprísnejšou ochranou  
je 277 ha, čo predstavuje 7,4 % z výmery národného parku. 
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Dlho pripravovaná a intenzívne očakávaná zonácia TANAPu je t.č. v štádiu pred dokončením. Vyhlásením zón (A, 
B, C a D) na území TANAPu príde k diferenciácii územia národného parku. 
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, 7 
chránených areálov a 1 súkromná prírodná rezervácia.  
 
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, www.sopsr.sk 
 
*  počet chránených území, ktoré zasahujú i do iných okresov 
+ niektoré chránené územia 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. 
 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. 
V nižšie uvedenej tabuľke je zoznam všetkých maloplošných chránených území (kategória – národná prírodná 
rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál) nachádzajúcich 
sa resp. zasahujúcich do územia Prešovského kraja. V tabuľke sú tiež pre informáciu   menovite  ponechané tie 
maloplošné chránené územia, ktoré sú ku dňu  oznámenia obstarania zmien a doplnkov ÚPN VÚC  už zrušené, 
pričom  pri týchto už zrušených chránených územiach je poznámka, a to  rok zrušenia chráneného územia.   
Za prírodné  pamiatky   sú  považované i jaskyne a prírodné vodopády, ktoré sa od roku  1995 už nevyhlasujú 
samostatným právnym predpisom,  pretože tieto objekty sú chránené priamo zo zákona  o ochrane prírody 
a krajiny. Z jaskýň nachádzajúcich sa na území  Prešovského kraja je jedna jaskyňa  prevádzkovaná a širokej 
verejnosti prístupná jaskyňa – NPP Belianska jaskyňa  a v roku 2008 boli  vyhlásené  za verejnosti  prístupné  
ďalšie 4 jaskyne, ktoré však nie sú prevádzkované. Sú to Hučivá diera (k.ú.Tatranská Lomnica,okres Poprad), 
Elektrárenská jaskyňa ( k.ú. Tatranská Lomnica, okres Poprad), Komín (k.ú. Lipovce, okres Prešov), Jaskyňa v 
Skalke  ( k.ú. Toporec, okres Kežmarok), Jaskyňa v Čube (k.ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa).  
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Menný zoznam maloplošných chránených území národnej siete  v Prešovskom kraji 

 
 

Okres 
 

 
ID 

 
Názov územia 

 
Kat. územie 

 
Kate-
gória 
chrá- 

neného 
územia 

 
Plocha 
chrán. 
územia 

v ha 

 
Rok 
vyhlá 
senia 
a rok 
zmeny 

 
Predmet ochrany 

Nachádza 
sa na 
území 
NP/OP 

NP/CHKO 
+ 

poznámka 

Prešov 
 

1 Hrabkovské 
zlepence 

Hrabkov PP 0,8719 1989, 
2004 

vysoká náučná hodnota 
geologického odkryvu 
 

 

2 Podmorský 
zosuv 

Víťaz PP 0,5063 1989, 
2004 

odkryv - styk bazálneho 
súvrstvia paleogénu so 
žulorulami tatraveporidného 
kryštalinika 

 

3 Čergovská 
javorina 

Hradisko pri 
Terni 

NPR 10,7200 1982 zachovalé lesné spoločenstvá 
bukových javorín 

 

4 Gímešský 
jarok 

Drienov NPR 20,6200 1981 lesné spoločenstvá 
v poľnohospodárskej krajine,  
štúdium sukcesie 

 

5 Kamenná 
Baba 

Lačnov, 
Lipovce 

NPR 128,6700 1964 reliktné rastlinné spoločenstvá  

6 Kokošovská 
dubina 

Kokošovce NPR 20,0000 1965 spoločenstvo duba, lesnícky 
výskum 
 

 

7 Šarišský 
hradný vrch 

Veľký Šariš NPR 148,6384 1964 pestrosť biocenóz všetkých 
expozícií 

 

8 Šimonka* Zlatá Baňa, 
(+Zámutov, 
Hermanovce 
n/T (VV)) 

NPR 33,5200 1950, 
1986 

jedinečné lesné fytocenózy 
pralesovitého charakteru 

 

9 Demjatské 
kopce 

Demjata, Veľký 
Slivník 

PR 8,6817 1982 svojrázne biotopy bradlového 
pásma 
 

 

10 Dubová hora Okružná PR 61,3400 1983 typické lesné spoločenstvá na 
vyvrelinách 

 

11 Dunitová 
skalka 

Sedlice PR 0,3507 1964, 
2004 

jedinečný výskyt hadca a 
vzácnych papradín 

 

12 Fintické svahyFintice PR 44,8700 1980, 
2004 

reliktná xerotermná vegetácia  

13 Kapušiansky 
hradný vrch 

Kapušany, 
Fulianka 

PR 18,1000 1980 významné botanické nálezisko  
na vulkanitoch 
 

 

14 Mirkovská 
kosatcová 
lúka 

Žehňa PR 1,1394 1979, 
2004 

nálezisko kosatca sibírskeho  

15 Pusté pole Zlatá Baňa PR 6,2370 1983, 
2004 

najbohatšia lokalita ponikleca 
veľkokvetého 

 

16 Salvatorské 
lúky 

Šindliar, 
Lipovce 

PR 2,6765 1980, 
2004 

botanicky výnimočné lokalita 
(jazyčník sibírsky) 

 

17 Šindliar Šindliar PR 7,6900 1993 ojedinelý a svojrázny biotop 
s chránenou faunou a flórou 

 

18 Zbojnícky 
zámok 

Ruská Nová 
Ves 

PR 8,0000 1964 teplomilné spoločenstvá na 
skalnom komplexe 

 

19 Dubnícke 
bane 

Červenica pri 
Prešove 

CHA 6,0000 1964 staré opálové bane s výskytom 
netopierov 
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Bardejov 

1 Becherovská 
tisina 

Becherov NPR 24,1300 1954, 
1984, 
1988 

najväčší pôvodný výskyt tisu 
na flyši 

 

2 Čergovský 
Minčol*  

Livovská Huta 
(+ Kyjov (SL), 
Kamenica (SB)) 

NPR 218,9005 1986 vrcholové a svahové lúky 
s charakteristickou horskou 
kvetenou 

 

3 Stebnická 
Magura 

Stebník, Zborov NPR 184,2400 1964, 
2000 

pralesovitý porast Abieto-
Fageta 

 

4 Livovská 
jelšina 

Livov, Lukov PR 13,1700 1986 vzácny typ karpatských 
potočných jelšín 

 

5 Pod 
Beskydom 

Nižná Polianka PR 8,4546 1988, 
2004 

botanicky významné slatinné 
lúky 

 

6 Regetovské 
rašelinisko 

Regetovka NPR 2,5519 1979, 
2004 

zachovalý, zriedkavý biotop na 
starom rašelinnom podklade 

 

7 Slatina pod 
Lieskovcom 

Bardejovská 
Nová Ves 

PR 0,7118 1979, 
2004 

typický slatinný biotop flyšovej 
oblasti 

 

8 
 
 

Zborovský 
hradný vrch 

Zborov PR 25,5100 1926,  
1988 

zachovalá typická vegetácia 
zmiešaných lesov flyšového 
pásma 

 

9 Pramenisko 
Tople 

Livovská Huta NPR 28,6600 2002 pramenisko Tople s 
prirodzenými porastami 
jedľobučín a horských lúk v 
pohorí Čergov 

 

 
 
 
 

Humenné 

1 Čierny potok Valaškovce PP 2,7642 1988 skalné útvary CHKO 
Vihorlat 

4 Humenská Ptičie NPR 70,3700 1980 zachovalá xerotermná, 
lesostepná a lesná vegetácia 

 

5 Humenský 
Sokol 

Humenné, 
Ptičie, Chlmec 

NPR 241,5000 1980 drieňové dubiny s dubom 
plstnatým so zriedkavými 
druhmi fauny a flóry 

 

6 Iľovnica Adidovce PR 8,4500 1980, 
2004 

dubové bučiny s waldsteinia 
kuklíková 

 

7 Motrogon 
 

Valaškovce NPR 60,6300 1980 prirodzené bukové a jaseňové 
javoriny s jazierkom a 
rašeliniskom 

CHKO 
Vihorlat 

8 Vihorlat** Kamienka, 
(+Jovsa (MI)) 

NPR 50,8900 1986 rastlinné spoločenstvá vrcholu 
Vihorlat 

CHKO 
Vihorlat 

9  Kyjovský  
prales 

Valaškovce-
stred, 
Valaškovce-juh 

NPR 397,4197 1974, 
2007 

vzácny zbytok nenarušeného 
pôvodného bukového porastu 
pralesovitého charakteru 

 

10 Chlmecká 
skalka** 

Chlmec, 
(+Oreské (MI)) 

PR 1,1008 1988, 
2004 

zriedkavé teplomilné stepné 
vápencové spoločenstvá 

 

11 Jasenovská 
bučina 
 

Jasenov PR 21,4700 1993 geomorfologicky a biologicky 
mimoriadne cenný priestor so 
zachovalým komplexom lesov 
na extrémnom karbonátovom 
stanovišti Humenských vrchov 

 

12 Ďurova mláka Valaškovce PR 2,1400 1980, 
1993 

zazemnený prírodný kruhový 
výtvor typický pre vyvrelinové 
pohorie Vihorlat so slatinnou 
vegetáciou 

CHKO 
Vihorlat 

13 Postávka Valaškovce NPR 25,9100 1980 vedecky jedno 
z najzaujímavejších rašelinísk 
na Slovensku 

CHKO 
Vihorlat 
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14 Veľká 
Artajama  § 

Brekov PP - 1990 priepasťový jaskynný krasový 
útvar – najvýchodnejšie 
položená jaskyňa vo 
vápencoch 

 

15 Brekovská 
jaskyňa §   

Brekov PP - 
OP 
15,2468 

1994, 
2006 
-OP 

ochrana jaskynných 
geosystémov 

 

16 Sninský 
kameň 

Valaškovce PP 5,5900 1982 erózna troska lávového prúdu CHKO 
Vihorlat 

Kežmarok 

1 Jazero Osturňa PP 14,3578 1984 výskyt plavúnika splošteného 
na zosuve 

OP 
PIENAP 

2 Mokriny* Rakúsy, (+ 
Tatranská 
Lomnica (PP)) 

NPR 882,8200 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

4 Belianske lúkySpišská Belá PR 89,4206 1983, 
2004 

fluvioglaciálne náplavy 
s druhovo bohatými slatinno-
rašelininnými spoločenstvami 

OP 
TANAP 

5 Jezerské 
jazero 

Jezersko PR 2,1800 1967 odtokové jazero s výskytom 
mloka karpatského 

OP 
PIENAP 

6 Kút Huncovce PR 11,2200 1991, 
2004 

ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

7 Malé jazerá Osturňa PR 7,3874 1984, 
1993 

významné druhy flóry  OP 
PIENAP 

8 Pálenica*  Lendak (+T. 
Lomnica (PP)) 

PR 291,2000 1991 ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

9 Poš* Stará Lesná (+ 
Tatranská 
Lomnica (PP)) 

PR 20,8200 1991, 
2004 

ochrana celého ekosystému TANAP 

10 Slavkovský 
jarok 

Malý Slavkov PR 2,4800 1991, 
2004 

vzácne a chránené druhy 
rastlín 

OP 
TANAP 

11 Veľké 
osturnianske 
jazero 

Osturňa PR 86,7300 1984, 
1993 

mohutnými kryhovými zosuvmi 
zahradené bočné údolie 
s výskytom vachty trojlistej 

OP 
PIENAP 

Levoča 

1 Jazerec Spišský Hrhov PP 0,8966 1990, 
2006 

zachovalý, nenarušený biotop 
rašeliniska 

 

2 Jazierko na 
Pažiti 

Spišské 
Podhradie 

PP 0,1101 1990, 
2004 

občasné travertínové jazierko 
v bývalom kráteri 

 

3 Podhoranské Spišský Hrhov PP 0,4585 1990, 
2006 

výnimočná lokalita 
z geologického a 
geomorfologického hľadiska, 
významný biotop 

 

4 Travertínová 
kopa 
Sobotisko 

Žehra PP 13,3200 1987 súčasť komplexu 
travertínových kôp okolia 
Spišského Podhradia 

 

5 Zlatá brázda Spišské 
Podhradie 

PP 1,6161 1990, 
2004 

zachovalá ukážka lokálneho 
vzniku travertínu, biotop so 
vzácnou faunou a flórou 

 

6 Dreveník** Spišské 
Podhradie, 
(+Žehra (SN)) 

NPR 101,8186 1925, 
1982, 
1988 

najväčšie travertínové územie 
v SR - Drevenícky kras so 
skalným mestom a s horskou i 
teplomilnou vegetáciou 

 

7 Rajtopiky Dúbrava, 
Harakovce 

NPR 119,6700 1982 botanicky významná lokalita 
s endemitom Koeleria tristis  

 

8 Sivá Brada Spišské 
Podhradie 

NPR 19,5472 1979, 
2004 

travertínová kužeľovitá kopa 
s vrcholovým pramenným 
jazierkom a kostolíkom 
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9 Hájik Doľany, Klčov PR 4,1800 1988, 
2004 

xerotermná vegetácia so 
vzácnymi a ohrozenými 
druhmi 

 

10 Na Bani Vyšný Slavkov PR 7,8500 1988, 
2004 

významná lokalita 
vstavačovitých rastlín (12 
druhov) 

 

12 Ostrá hora Spišské 
Podhradie 

PP 29,32 1990 travertínová kopa zo systému 
spišskopodhradských 
travertínov 

 

 
 
 

Medzilaborce 

1 Palotská 
jedlina 

Palota NPR 157,1500 1982 prirodzené jedľové bučiny na 
severozápadných flyšových 
svahoch 

CHKO 
V.Karpaty 

2 Beskyd Svetlice PR 49,4400 1981 zachovalé prirodzené lesné 
spoločenstvá bučín, lipových 
bučín a bukových javorín 

CHKO 
V.Karpaty 

3 Haburské 
rašelinisko 

Habura PR 1,3400 1981, 
2004 

zachované slatinno-rašelinové 
fytocenózy 

CHKO 
V.Karpaty 

4 Jarčiská Roškovce PR 0,4540 1982, 
2004 

zriedkavé lúčne a slatinné 
fytocenózy 

 

5 Čertižnianske 
lúky 

Čertižné PR 1,3636 1979, 
2004 

zachované slatinno-rašelinové 
spoločenstvá s výskytom 
zriedkavých a ohrozených 
druhov 

CHKO 
V.Karpaty 

6 Pod DemjatouHabura PR 2,0400 1986, 
2004 

výnimočné sústredenie 
chránených druhov plavúňov 
(plavúnik sploštený) v oblasti 
Nízkych Beskýd 

CHKO  
V.Karpaty 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprad 
 

1 Belianska 
jaskyňa 

Tatranská 
Kotlina 

NPP  1979 jaskyňa v tmavých 
strednotriasových vápencoch 
Belianskeho krasu s bohatou 
kvapľovou výzdobou 

TANAP 

2 Gánovské 
travertíny 

Gánovce, Filice NPP 2,1494 1972, 
1985, 
2004 

asi 15 m vysoké travertínové 
kopy - paleontologická lokalita 

 

3 Briežky Gánovce PP 1,1800 1985 travertínový prameň  
4 Hranovnické 

pleso 
Hranovnica PP 68,0900 1984, 

2004 
travertínový útvar NP 

Slovenský 
raj 

5 Batizovská 
dolina 

Starý Smokovec NPR 523,1900 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

6 Belianske 
Tatry 

Tatr. Lomnica, 
Tatr. Kotlina, 
Ždiar, Tatr. 
Javorina 

NPR 5407,6500 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

7 Bielovodská 
dolina 

Tatr. Javorina, 
Tatr. Lomnica, 
Štrbské Pleso 

NPR 76,0200 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

8 Dolina Bielej 
vody 

Tatr. Lomnica, 
Tatr. Javorina 

NPR 3712,1400 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

9 Furkotská 
dolina 

Štrbské Pleso NPR 842,430 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

10 Hnilecká 
jelšina** 

Vernár (+ 
Dobšiná, 
Stratená (RV), 
Telgárt (BR)) 

NPR 84,5900 1988 úsek rieky s výskytom 
chránených stromov 

NP 
Slovenský 
raj 
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Poprad 
 
 
 
 
 
 

11 Hranovnická 
dubina 

Spišské Bystré, 
Hranovnica 

NPR 68,8100 1966, 
1993 

zachovaný prirodzený porast 
duba zimného na severnej 
hranici rozšírenia 

 

12 Javorová 
dolina 

Tatr. Lomnica, 
Tatr. Javorina 

NPR 2250,890 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

13 Kôprová 
dolina 

Štrbské Pleso NPR 3220,920 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

14 Mengusovská 
dolina 

Štrbské Pleso NPR 1612,960 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

15 Mlynická 
dolina 

Štrbské Pleso NPR 704,2900 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

16 Mokriny* Tatr. Lomnica, 
(+Rakúsy 
(KK)) 

NPR 882,8200 1991 ochrana celého ekosystému  TANAP 

17 Mraznica St. Smokovec, 
Batizovce 

NPR 159,8000 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

18 Pramenište Tatranská 
Lomnica 

NPR 45,5700 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

19 Skalnatá 
dolina 

Tatranská 
Lomnica 

NPR 1069,050 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

20 Slavkovská 
dolina 

St. Smokovec, 
Tatranská 
Lomnica 

NPR 979,0000 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

21 Sokol** Vernár, (+ 
Stratená (RV), 
Hrabušice SN)) 

NPR 700,9300 1964, 
1976 

kaňonovité doliny až rokliny so 
stenami vysokými až 300 m 

NP 
Slovenský 
raj 

22 Studené 
doliny 

St. Smokovec, 
Tatr. Lomnica, 
Tatr. Javorina 

NPR 2222,4100 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

23 Štôlska dolina Štrbské Pleso, 
Starý Smokovec 

NPR 739,9600 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

24 Tichá 
dolina** 

Štrbské Pleso 
(+ Pribylina 
(LM)) 

NPR 5966,6400 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

25 Tri kopce** Vernár 
(+ Hrabušice 
(SN)) 

 
NPR 

246,2300 1984 bralnatý reliéf so zachovanými 
spoločenstvami kvetnatých a 
vápnomilných bukových lesov 

NP 
Slovenský 
raj 

26 Uhliščatká Štrbské Pleso NPR 385,5100 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
27 Važecká 

dolina 
Štrbské Pleso NPR 1185,8600 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

28 Velická dolinaSt. Smokovec, 
Tatr. Lomnica, 
Tatr. Javorina 

NPR 1217,2200 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

29 Vernárska 
tiesňava 

Vernár NPR 82,9400 1966, 
1993 

zachované porasty reliktných 
borovíc s bukom, smrekom a 
smrekovcom na vápencovom 
bralnatom úbočí 

NP 
Slovenský 
raj 

30 Baba Lučivná, Sp. 
Teplica, Svit 

PR 205,15 1988 reliktné nálezisko teplomilných 
rastlín 

 

31 Barbolica Vernár PR 11,9700 1988 jedinečný vápencový masív 
s teplomilnou a chladnomilnou 
flórou 

NP 
Slovenský 
raj 

32 Blatá Štrba PR 37,7000 1991, 
2004 

ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

33 Bor Tatr. Javorina PR 133,6100 1991 ochrana celého ekosystému 
 

TANAP 
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34 Bôrik Mengusovce, 
Lučivná 

PR 20,7400 1991 ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

35 Brezina Mengusovce, 
Lučivná 

PR 1,1600 1991 vzácne a chránené druhy 
rastlín 

TANAP 

36 Čikovská Tatr. Javorina PR 6,2000 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
37 Fľak Tatr. Lomnica PR 37,9300 1991 ochrana celého ekosystému 

 
TANAP 

38 Goliasová Tatr. Javorina, 
Ždiar 

PR 27,2900 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

39 Grapa Tatr. Javorina PR 40,8600 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
40 Hrádok nad 

Pavúčou 
dolinou 

Štrbské Pleso PR 105,1000 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 

41 Jedliny Tatr. Lomnica PR 32,8900 1991, 
2004 

ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

42 Jelšina Mengusovce, 
Batizovce, 
Štôla 

PR 16,4300 1991, 
2004 

ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

43 Mokrá Vernár PR 60,2000 1968 zachované varianty 
vápencových bučín a bukových 
jedlín 

NP 
Slovenský 
raj 

44 Pálenica* Tatr. Lomnica, 
(+ Lendak 
(KK)) 

PR 291,2000 1991 ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

45 Pastierske Štrba PR 2,9300 1988, 
2004 

nálezisko chránených a 
ohrozených druhov rastlín 

 

46 Pavlová Tatr. Javorina PR 58,4900 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
47 Pod Čerchľou Tatr. Javorina PR 31,8200 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
48 Poš* Tatr.Lomnica, 

St.Smokovec (+ 
St. Lesná (KK) 

PR 20,8200 1991 ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

49 Prímovské 
skaly 

Hôrka PR 7,6081 1982, 
2004 

západne orientované svahy 
s reliktnými rastlinami na 
melafýroch, teplomilná a 
vysokohorská flóra  

 

50 Rašelinisko Štrbské Pleso PR 0,3200 1991 vzácne a chránené druhy 
rastlín 

TANAP 

51 Skalka Tatr. Lomnica PR 36,15 1991 ochrana celého ekosystému OP 
TANAP 

52 Surovec Štrbské Pleso PR 41,7500 1991 ochrana celého ekosystému TANAP 
53 Švábovská 

stráň 
Švábovce, 
Hôrka 

PR 18,2579 1993, 
2004 

nálezisko chránených druhov 
rastlín 

 

54 Alabastrová § 
 jaskyňa  

Tatranská 
Lomnica 

PP - 1981 menšia jaskyňa z prostredia 
typicky vysokohorského krasu, 
hist. a vedecký význam 

TANAP 

55 Javorinka Tatranská 
Javorina 

NPP - 2001 najrozsiahlejšia jaskyňa vov 
vysokohorskom krase 

TANAP 

56 Martalúzka** Liptovská 
Teplička, 
(+Šumiac (BR), 
Telgárt (BR)) 

PR 154,8200 1999 anorganika, ochrana 
spoločenstva 

NAPANT 

Sabinov 

1 Bradlové 
pásmo 

Kamenica PP 20,1214 1989, 
2004 

vysoká krajinárska hodnota 
bradiel 

 

2 Čergovský 
Minčol*  

Kamenica 
(+ Kyjov (SL), 
Liv.Huta (BJ))  

NPR 218,9005 1986 vrcholové a svahové lúky 
s charakteristickou horskou 
kvetenou 
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3 Hradová hora Bodovce NPR 13,4900 1981 významná lokalita čemerice 
purpurovej, východokarpatský 
charakter lesov 

 

4 Bišar Tichý Potok PR 1,674+ 
OP 4,381 

1979, 
2004 

veľký výskyt ľalie 
cibuľkonosnej 

 

5 Valalská voda Bajerovce 
 

PR 14,4279 1980, 
2004 

najrozsiahlejšie územie 
s vachtou trojlistou na 
východnom Slovensku 

 

6 Vlčia Olejníkov SPR 21,2400 2004 ochrana evolučných  procesov 
v lesných porastoch  a na 
horských lúkach Čergova 

súkromná 
prírodná 
rezervácia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Ulička Kolbasov PP 7,2492 1994 vodné ekosystémy NP 
Poloniny 

3 Havešová Kalná Roztoka, 
Stančínska 
Roztoka 

NPR 171,3200 1964, 
1984, 
1988 

pralesovité bučiny s jedľou a 
mohutnými javormi 

NP 
Poloniny 

4 Jarabá skala Runina, Zboj NPR 359,9400 1964, 
1992 

pralesovité bučiny a bukové 
javoriny s pestrým drevinovým 
zložením a zriedkavé druhy 
flóry 

NP 
Poloniny 

5 Pľaša Ruské NPR 110,8000 1967, 
1984, 
1988 

pralesová bučina s jedľou NP 
Poloniny 

7 Rožok Uličské Krivé, 
Ulič 

NPR 67,1300 1965 pralesovitá bučina so všetkými 
vývojovými fázami 

NP 
Poloniny 

8 Stinská Zboj NPR 90,7800 1986 lúčne a lesné ekosystémy NP 
Poloniny 

9 Stužica Nová Sedlica NPR 761,4900 1965, 
1993 

komplex lesov pralesovitého 
charakteru 

NP 
Poloniny 

10 Bahno Zboj PR 2,7800 1988 rašelinné ekosystémy NP 
Poloniny 

11 Borsučiny Ruský Potok, 
Zboj, Uličské 
Krivé 

PR 83,7200 1993 bralné a lesné ekosystémy NP 
Poloniny 

12 Bzaná Kolbasov PR 15,4600 1993, 
2004 

lúčne a krovinaté ekosystémy NP 
Poloniny 

14 Gazdoráň Starina PR 17,3000 1993, 
2004 

lúčne ekosystémy NP 
Poloniny 

15 Hlboké Osadné PR 2,2800 1988 lesné ekosystémy NP 
Poloniny 

16 Hostovické 
lúky 

Hostovice PR 4,6861 1980, 
1993, 
2004 

nivné biocenózy na flyšovom 
podloží s kosatcom sibírskym 

CHKO 
V.Karpaty 

17 Grúnik Stakčín PR 4,6000 1982, 
2004 

zachovalé spoločenstvá 
bukových dúbrav 
s východokarpatskou flórou 

NP 
Poloniny 

18 Pod Ruským Ruské, Veľká 
Poľana 

NPR 11,1400 1988, 
2004 

lúčne ekosystémy NP 
Poloniny 

19 Roztoky Hrabová 
Roztoka 

PR 1,0300 1988, 
2004 

spoločenstvá s plavúňom 
splošteným 

NP 
Poloniny 

20 Ruské Ruské PR 1,4600 1988, 
2004 

slatinné ekosystémy NP 
Poloniny 

21 Stinská 
slatina 

Zboj PR 2,7600 1988 slatinné ekosystémy NP 
Poloniny 

22 Stružnická 
dolina 

Zvala PR 2,2400 1982, 
2004 

lesné ekosystémy NP 
Poloniny 
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Stará 
Ľubovňa 

23 Šípková Ruské, Smolník PR 156,3200 1993 sutinové a lúčne ekosystémy NP 
Poloniny 

24 Udava Osadné, 
Hostovice 

PR 391,9800 1982, 
2004 

ochrana prirodzených 
procesov bukového a jedľovo-
bukového lesa 

NP 
Poloniny 

25 Uličská Ostrá Ulič, Kolbasov PR 25,2400 1993 lesné ekosystémy NP 
Poloniny 

3 Kyjovské 
bradielko 

Kyjov PP 0,6428 1989, 
2004 

esteticko-krajinárska hodnota 
bradla, výskyt chránených 
druhov 

 

4 Litmanovský 
potok 

Kamienka, 
Jarabina, 
Hniezdne, 
Stará Ľubovňa, 
Litmanová 

PP 14,4191 1990 potok horského typu 
s mimoriadne zachovalým 
spoločenstvom pôvodnej 
ichtyofauny 

 

5 Lysá hora Kyjov PP 1,1389 1989, 
2004 

krajinárska dominanta, bohaté 
zastúpenie vápnomilnej flóry 

 

6 Okrúhly 
kopec 

Šarišské 
Jastrabie 

PP 5,4883 1989, 
2004 

bohaté zastúpenie vápnomilnej 
flóry a chránených druhov 
 

 

7 Rebrá Kyjov, Šarišské 
Jastrabie 

PP 2,9871 1989, 
2004 

vysoko estetický krajinný 
fenomén, výskyt chránených 
druhov, ohrozených 
malakocenóz 

 

8 Skalky pri 
Údole 

Údol PP 0,7549 1989, 
2004 

bradlá s bohatou vápnomilnou 
flórou a paleontologické 
nálezisko amonitov 

 

9 Skalná ihla Chmelnica PP 0,1400 1989, 
2004 

jedinečný študijný a výskumný 
objekt, jurské vápencové 
bradlo 
 

 

10 Čergovský 
Minčol*  

Kyjov 
(+ Liv.Huta 
(BJ),Kamenica 
(SB))  

NPR 218,9005 1986 vrcholové a svahové lúky 
s charakteristickou horskou 
kvetenou 

 

15 Slatina pri 
Šarišskom 
Jastrabí 

Kyjov PR 2,1403 1982, 
2004 

vzácne slatinné spoločenstvá 
typu Molynietum coeruleae a 
Caricetum davallianae 
 

 

16 Plavečské 
štrkoviská 

Plaveč CHA 73,0813 1990 lokalita  bobra vodného 
 
 

 

Stropkov 
1 Driečna Driečna CHA 0,3817 1990, 

2004 
slatinné spoločenstvá 
s vlhkomilnými druhmi 

 

Svidník 

1 Komárnická 
jedlina 

Nižný 
Komárnik 
Príkra 

NPR 74,7000 1984 pieskovcový chrbát 
vybiehajúci z hraničného 
hrebeňa s ostricovo-
kostravovou typickou bučinou 
- trvalé lesnícke výskumné 
plochy 

CHKO 
Východné 
Karpaty 

2 Dranec Nižný 
Komárnik 

PR 34,2200 1925, 
1983 

karpatská kostravová bučina a 
jedľová bučina pralesovitého 
charakteru so vzácnou 
avifaunou  

CHKO 
Východné 
Karpaty 

3 Miroľská 
slatina 

Miroľa PR 0,9600 1980, 
2004 

zachované slatinné a lúčne 
fytocenózy so vzácnymi a 
chránenými druhmi flóry 
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4 Radomka Giraltovce PR 15,5402 1988, 
 

ukážky zachovalých a 
botanicky významných 
pôvodných aluviálnych lúk 
flyšového územia východného 
Slovenska 

 

5 Radomská 
slatina 

Radoma CHA 0,9980 1992, 
2000 

svojrázny biotop s vyvýjajúcou 
sa halofytnou vegetáciou 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vranov 
n/Topľou 

1 Petkovský 
potok 

Petkovce PP 6,7600 1990 geomorfologická a botanická 
lokalita s výskytom teplomilnej 
vegetácie a vápencovými 
syntrovými kaskádami 
v potoku 

 

2 Skaly pod 
Pariakovou 

Juskova Voľa PP 60,0000 1987 vypreparované skalné útvary 
s mozaikou rastlinných 
spoločenstiev 

 

3 Zapikan Davidov PP 1,0000 1993 roklina Komorského potoka  
4 Zárez 

Stravného 
potoka 

Pavlovce PP 4,0500 1994 erózny zárez potoka 
odrážajúci úložné pomery 
paleogénneho súvrstvia 

 

5 Žipovské 
mŕtve rameno 

Vyšný Žipov PP 2,2724 1990 zvyšok mŕtveho ramena Tople 
so zachovanými brehovými 
porastami 

 

6 Oblík Petrovce NPR 90,0000 1964 biocenóza mimoriadne 
rozmanitá (exponovaná poloha 
a výskyt všetkých expozícií) na 
vulkanitoch 

 

7 Šimonka* Hermanovce 
n/T., Zámutov, 
(+ Zl.Baňa 
(PO))  

NPR 33,5200 1950, 
1986 

lesné fytocenózy pralesovitého 
charakteru 

 

8 Hermanovské 
skaly 

Hermanovce 
n/T. 

PR 33,0700 1980 najrozsiahlejší andezitový 
skalný komplex Slanských 
vrchov 

 

9 Hlinianska 
jelšina 

Hlinné PR 46,1500 1981 úpätné terénne zníženiny 
s pramenišťom, zachovanými 
jaseňovými jelšinami a trsmi 
papradníka močiarneho 

 

10 Zámutovská 
jelšina 

Rudlov PR 0,6600 + 
OP 2,321 

1981 terénna zníženina napájaná 
prameňmi so zachovanými 
jaseňovými jelšinami 

 

11 Zámutovské 
skaly 

Rudlov, 
Zámutov 

PR 30,6700 1981 andezitové bralá a zachované 
biocenózy bučín, dubín, 
suťových javorín a skál 

 

12 Medzianske 
skalky 

Medzianky CHA 4,0000 1990 významná lokalita teplomilnej 
a suchomilnej vegetácie na 
vápencových výstupoch 
bradlového pásma 

 

13 Radvanovské 
skalky 

Radvanovce CHA 1,5238 1990 typický biotop bradlového 
pásma s výskytom 
suchomilných  rastlinných 
spoločenstiev 

 

14 Štefanovská 
borina 

Štefanovce CHA 2,0400 1993 okrajové lesné stanovište 
s bohatou teplomilnou 
vegetáciou a chránenými 
druhmi flóry 

 

Zdroj: ŠOP SR, KÚ ŽP v Prešove, www.sopsr.sk 
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Vysvetlívky: 
*     -  maloplošné chránené územie zasahujúce do viacerých okresov  v Prešovskom kraji 
**   - maloplošné chránené územie zasahujúce do iného kraja 
§     - jaskyňa vyhlásená samostatným vyhlasovacím predpisom, následne nezaradená do vyhlášky MŽP SR č.293/1996 Z.z., 

ktorou sa uverejňuje zoznam CHA a PP a vyhlasujú sa NPP v SR  
         
Informatívne  je  ďalej uvedený zoznam  lokalít, ktoré boli resp.sú  odbornou organizáciou ochrany prírody  
evidované ako pripravované návrhy maloplošných chránených území  národnej siete. Pre lepšiu ilustráciu  
situácie, ktorá nastala  v koncepcii  budovania národnej siete malopločných chránených území  po prijatí 
záväzkov Slovenska v súvislosti s budovaním  sústavy NATURA,2000  je uvedená pôvodná tabuľka navrhovaných 
maloplošných území  a k pôvodne navrhovanému územiu  je uvedená poznámka  o tom, či je  toto územie naďalej 
navrhované  v rámci národnej siete chránených území alebo sa stalo súčastou územia európskeho významu  
(etapaA) resp.je  zahrnuté do pripravovaných návrhov území európskeho významu (etapa B).  Tento zoznam už  
neoobsahuje  tie povodné návrhy  maloplošných chránených území, kde prišlo k zániku predmetu a dôvodu  
ochrany  resp. kde už prišlo k vyhláseniu ochrany územia podľa zákona č.543/2002 v niektorej z kategórié  
maloplošných chráneých území alebo zón národných parkov.  
 
Návrhy resp. pripravované  návrhy na vyhlásenie maloplošných chránených území  v Prešovskom kraji – 
aktualizácia 2009  

Okr. P.č. Názov územia 
Katastrálne 

územie 

Pôvodne 
predpokla

daná 
kategória 
ochrany 

Pôvodne 
predpokla

daná 
výmera 
územia 

v ha 

Predmet ochrany 

  
Aktualizácia stavu 

návrhov 2009 
 

 
P

re
šo

v 
 

1 Dubnícke bane 
(spresnenie 
hraníc) 

Červenica CHA 25,1400 druhová ochrana 
živočíchov, anorganika 

2000A-SKUEV0401 
Dubnícke bane 

2 Dubnícke 
rašelinisko 

Červenica CHA N 
(neurčená) 

ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0401 
Dubnícke bane 

3 Kujavy Zlatá Baňa PP N anorganika 2000B-SKUEV0748 
Šimonka 

4 Mokrade 
v sigordských 
zosuvoch 

Abranovce CHA N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana 
živočíchov 

P 

5 Panova lúka Lipovce CHA N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

P 

6 Porubský les Šarišská 
Poruba 

PR N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

P 

8 Skaly pri 
Lipovciach 

Lipovce PR N anorganika, ochrana 
ekosystému 

2000A-SKUEV0207 
Kamenná baba 

9 Sopotnická 
jelšina 

Ľubovec PR N ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

P 

B
ar

de
jo

v 

1 Bukový vrch Šiba PR 27,2400 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0332 
Čergov 

2 Cigeľka Cigeľka CHA N ochrana ekosystému P 
3 Ľahká voda Kríže PR 14,7000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0332 

Čergov 
4 Meandre Tople I. Kurima CHA N ochrana ekosystému, 

druhová ochrana 
živočíchov 

2000B-SKUEV0757 
Topľa 

5 Meandre Tople 
II. 

Komárov CHA N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana 
živočíchov 

2000B-SKUEV0757 
Topľa 

7 Rašelinisko nad 
Hrabským 

Hrabské CHA 1,5000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

P 

8 Stavenec Bartošovce, 
Hertník 

CHA N ochrana ekosystému P 

10 Zborovská 
slatina 

Zborov CHA 1,2000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

P 
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H
um

en
né

 
2 Drieňová Kamienka CHA N ochrana spoločenstva 

fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A-SKUEV0005 
Drieňová 

4 Chlmecká skalka 
(zmenšenie CHA, 
zmena 
kategórie)) 

Chlmec CHA 0,5000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 

7 Krivošťanka Jasenov, 
Brekov 

PR N ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0250 
Krivoštianka 

9 Podskalka Humenné CHA 6,2300 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín, druhová 
ochrana živočíchov 

2000A-SKUEV0206 
Humenská 

11 Predný grúň Ohradzany, 
Sopkovce 

CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A-SKUEV0205 
Hubková 

13 Skalka v Chlmci Chlmec CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A-SKUEV0050 
Humenský Sokol 

15 Potôčky Udavské PR N ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0205 
Hubkova 

        

Le
vo
ča

 

3 Hrádok Levoča CHA 1,6870 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000B-SKUEV0716 
Hrádok 

4 Hradská lúka Baldovce PR N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0105 
Spišskopodhradské 
travertíny 

5 Jerenáš Spišské 
Podhradie 

CHA N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0224 
Jereňáš 

9 Rajtopiky 
(rozšírenie NPR) 

Dúbrava, 
Harakovce 

NPR 120,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0109 
Rajtopíky 

10 Recentné 
travertíny na 
Branisku 

Poľanovce PP N anorganika, druhová 
ochrana rastlín 

2000B-SKUEV0717 
Travertíny pri 
Branisku 

11 Sivá brada 
(spresnenie 
hraníc NPR) 

Spišské 
Podhradie 

NPR 18,3300 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A-0105 
Spišskopodhradské 
travertíny 

M
e
d

zi
la

b
o

rc
e 2 Laborec Čertižné, 

Habura 
PR 20,0000 ochrana spoločenstva 

fytocenózy 
2000A-0232 Laborec 

3 Medzi Haburky Habura PR 100,0000 ochrana ekosystému 2000A-0048 Dukla 
4 Za Kyčerou Čertižné PR 70,0000 ochrana ekosystému 2000A-0048 Dukla 

P
op

ra
d 

1 Hozelecké 
travertíny 

Hozelec PP 0,7265 anorganika, ochrana 
spoločenstva fytocenózy 

P 

2 Popradské 
rašelinisko 

Poprad PR 4,5765 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P  

3 Prameniská pri 
Spišskej Teplici 

Spišská 
Teplica 

CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A–SKUEV0140 
Spišskoteplické 
slatiny 

4 Slatina pri 
Spišskej Teplici 

Spišská 
Teplica 

CHA 1,4880 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

2000A–SKUEV0140 
Spišskoteplické 
slatiny 

5 Brunov Liptovská 
Teplička 

PR N ochrana ekosystému, 
spoločenstva a druhová 
ochrana 

2000A-0310 
Kráľovoholské Tatry, 
nZ-C NP 
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S

ab
in

ov
 

1 Babie Olejníkov, 
Hanigovce 

PR N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0331 
Čergovský Minčol 

2 Bišár (zmenšenie 
PR) 

Tichý Potok PR 0,3650 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 

3 Černakovec Tichý Potok PR N ochrana ekosystému P 
4 Hradová hora 

(rozšírenie 
územia NPR) 

Bodovce NPR 20,0000 ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

2000A-
SKUEV0332Čergov 

5 Kučmanovský 
potok 

Krásna Lúka CHA 0,8878 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 

6 Olišavec Olejníkov PR N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0332 
Čergov 

7 Tokárne Olejníkov PR N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0332 
Čergov 

        

S
ni

na
 

1 Barankovec Stakčín PR 70,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy, 
nZ-C NP 

2 Brezovec Ruská 
Volová 

PR 1,0000 druhová ochrana rastlín P 

4 Cirocha Dlhé nad 
Cirochou 

CHA N ochrana ekosystému P 

5 Dolina Lieskovec Stakčín CHA 80,0000 ochrana ekosystému P 
8 Hrabkovatý Kalná 

Roztoka 
PR 1,0000 druhová ochrana rastlín 2000A-SKUEV0229 

Bukovské vrchy, 
 nZ-C NP 

9 Kolbasovské lúky Kolbasov PR 2,0000 ochrana ekosystému P 
10 Kučalata Stakčín CHA 300,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 

Bukovské vrchy,  
nZ-C NP  

11 Lány Príslop PR 0,4800 druhová ochrana rastlín P 
12 Malý Bukovec Topoľa, 

Runina, 
Ruský Potok 

CHA 150,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

16 Oblazy Uličské 
Krivé, Zboj 

PP 10,0000 anorganika 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

17 Pľaša (rozšírenie 
územia NPR) 

Ruské NPR  150,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-A NP, SPD 

18 Pod Nežabcom Kolonica PR 24,4000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0209 
Morské oko 

19 Pod Riabou 
skalou 

Zboj PR 50,0000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

21 Prielom Uličky Runina PP 6,6700 anorganika 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

22 Skoňovo Zboj, Nová 
Sedlica 

PR 5,0000 druhová ochrana rastlín 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

23 Slatiny pod 
Solišťom 

Ruské PR  7,2000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

24 Starina Starina PR 0,5200 druhová ochrana rastlín 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

25 Strihovecké 
kamenné more 

Strihovce PP 15,4600 anorganika 2000A-SKUEV0209 
Morské oko  
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26 Strihovská 
poľana 

Strihovce PR N ochrana ekosystému, 
ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000A-SKUEV0209 
Morské oko 

27 Sušice Zboj CHA  200,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

28 Šípková 
(spresnenie 
hraníc PR) 

Smolník PR 50,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-A NP,  SPD 

29 Tolsté Osadné PR 1,0000 druhová ochrana rastlín P 
31 Uhliarovo Topoľa PR 70,0000 ochrana spoločenstva 

fytocenózy 
2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

32 Vinica Snina PR N ochrana ekosystému P 
33 Záruba Ruské PR 6,8500 ochrana spoločenstva 

fytocenózy 
2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

34 Zvala Zvala CHA,  1,5000 druhová ochrana rastlín 2000A-SKUEV0229 
Bukovské vrchy,  
nZ-C NP 

S
ta

rá
 Ľ

ub
ov
ň

a 

1 Jarabinský 
prielom 

Jarabina PR 5,9000 anorganika 2000A – SKUEV 
0339 Pieninské 
bradlá 

3 Litmanovské 
skalky 

Litmanová PP N anorganika, ochrana 
spoločenstva fytocenózy 

2000A-SKUEV 0339 
Pieninské bradlá 

S
tr

op
ko

v 

       
2 Domaša Bžany, 

lomné, 
Turany nad 
Ondavou 

CHA 170,0000 ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín, 
druhová ochrana 
živočíchov 

P 

4 Chotčianka Vladiča CHA 250,0000 ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0048 
Dukla 

5 Mláky Stropkov CHA 5,0000 ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

P 

6 Mŕtve rameno 
pri Duplíne 

Duplín CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000B.SKUEV0458 
Ondava 

S
vi

dn
ík

 

1 Baranie Vyšná Písaná PR N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0048 
Dukla 

2 Beňadikovská 
jelšina 

Beňadikovce PR N ochrana ekosystému P 

4 Javoriny Nižný 
Komárnik, 
Príkra 

CHA N ochrana ekosystému 2000A-SKUEV0048 
Dukla 

5 Kapišovka Svidník, 
Kapišová 

CHA 25,0000 ochrana ekosystému P 

6 Ladomírka Ladomírová, 
Krajné 
Čierno 

CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín, druhová 
ochrana živočíchov 

P 

7 Magurský flyš Vyšný Orlík PP N anorganika P 
11 Zimné Nová 

Polianka 
CHA N ochrana spoločenstva 

fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín, druhová 
ochrana živočíchov 

P 

V
ra

no
v 

n/
T

op
ľ
ou

 1 Borina pri 
Michalku 

Michalok CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 

2 Čierna mláka Pavlovce PP 0,9709 ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 
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3 Dubový vrch Zámutov PR N ochrana spoločenstva 
fytocenózy 

2000B-SKUEV0743 
Rakytova hora 

4 Kelčianska 
jelšina 

Nová Kelča CHA 3,0000 ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

P 

5 Kunova hora Skrabské CHA N ochrana spoločenstva 
fytocenózy, druhová 
ochrana rastlín 

P 

6 Kráľovský vrch 
(Brestová dolina) 

Zámutov PR N ochrana ekosystému 2000B-SKUEV0748 
Šimonka 

7 Lesopark 
Továrne 

Továrne CHA N ochrana spoločenstiev P 

8 Lipová Komarany PR N ochrana ekosystému P 
9 Lužný les pri 

Sačurove 
Sačurov CHA N ochrana ekosystému P 

10 Machnatý vrch Vechec PR N ochrana ekosystému P 
11 Mŕtve ramená 

pri Dlhom 
Klčove 

Dlhé Klčovo, 
Sačurov, 
Sečovská 
Polianka 

CHA N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

P 

12 Radvanovce Radvanovce CHA N ochrana ekosystému, 
druhová ochrana rastlín 

P 

13 Vrch Praporec Hermanovce, 
Rudľov 

PP N ochrana ekosystému 2000B-SKUEV0748 
Šimonka 

                                                                                                                                                              Zdroj: KÚŽP v Prešove a  ŠOP SR, RCOP 
 
Vysvetlivky k stĺpcu: Aktualizácia stavu návrhov 2009:    

P               -          územie je t.č. ešte stále aktuálne pre jeho  vyhlásenie za CHÚ v rámci národnej siete CHÚ 
2000A       -          územie  je  súčasťou   SKUEV  uvedeného vo Výnose MŽP SR č.3/2004 (etapa A)              
2000B       -          územie je zahrnuté  do návrhu navrhované SKUEV  (etapa B) 
nZ-A NP    -         územie je zahrnuté do návrhu A zóny  národného parku 
nZ-B  NP   -         územie je zahrnuté do  návrhu B zóny  národného parku 

        nZ–C NP   -         územie je  zahrnuté do návrhu  C zóny  národného parku 
        SPD           -         územie je súčasťou jadrovej zóny lokality Svetového prírodného dedičstva  
        SKUEV      -         územie európskeho významu  
 
 
1.2.11.2.1.2      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 znení neskorších predpisov. 
 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 v znení neskorších predpisov. 
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1.2.11.2.1.2  A   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 vo vyššie 
citovanom národnom zozname považujú za chránené územia. (Poznámka: K 1.8.2008 zanikla  predbežná ochrana 
ÚEV vyplývajúca zo stupňa ochrany podľa národného zoznamu). 
V Prešovskom kraji sa z 381 ÚEV nachádza, prípadne do kraja zasahuje 64 území európskeho významu 
s navrhovaným  stupňom ochrany 2. až 5. Ich celková rozloha v kraji je približne 130 tisíc ha. 
 

Prehľad  počtu území  európskeho významu (ÚEV) - 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 64 ÚEV nachádzajúcich sa alebo 
zasahujúcich do územia Prešovského kraja. 
 
Menný zoznam území európskeho významu (ÚEV)  v Prešovskom kraji (územia sú zoradené podľa 
Výnosu    MŽP SR č. 3/2004-5.1., názov území je upravený podľa Rozhodnutia Úradu geodézie, kartografie 
a katastra SR č.P-101/2009 z 12.1.2009 ) 

Por
čís. 

Por.  
číslo 

podľa 
Výnosu 

Identifikačný  
kód 

Názov územia 

Stupne 
ochrany 
podľa 

Výnosu 
(navrhova

ná 
kategória  

CHÚ) 

Výmera  
UEV 
(ha) 

Územne príslušný útvar 
ŠOP SR (spracovateľ dokumentácie SKUEV), 

Katastrálne územie (okres) 
 

1. 222 SKUEV0049 Alúvium Rieky 2 (CHA) 13,08 S-CHKO Východné Karpaty 
N.Jablonka, V.Jablonka (HE) 

2. 223 SKUEV0144 Belianske lúky 2, 4 131,43 S-TANAP 
Spišská Belá (KK)  

3. 224 SKUEV0333 Beliansky potok 4 (PR) 0,20 S-PIENAP 
Spišská Belá (KK) 

4. 225 SKUEV0387 Beskyd* 2,5 5415,38 S-CHKO Východné Karpaty 
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V.Jablonka (HE), Čabalovce, Vydraň, Ňagov, 
Oľšinkov, Palota, Svetlice, Výrava (ML), 
Osadné (SV) 

5. 226 SKUEV0229 Bukovské vrchy 3,4,5 29215,13 S-NP Poloniny 
Dara, Hostovice, K.Roztoka, Klenová, 
Kolbasov, N.Sedlica, Osadné, Ostrožnica, 
Parihuzovce, Pčolinné, Príslop, Runina, 
Ruské, R.Volová, R.Potok, Smolník n/C., 
S.Roztoka, Stakčín, Starina n/C., Topoľa, Ulič, 
U.Krivé, V.Poľana, Zvala, Zboj (SV) 

6. 227 SKUEV0146 Blatá 2,4,5 356,19 S-TANAP 
Štrba (PP) 

7. 228 SKUEV0231 Brekovský hradný 
vrch 

2 (CHA) 26,72 S-CHKO Východné Karpaty 
Brekov (HE) 

8. 229 SKUEV0196 Pastierske 4 (PR) 13,49 S-TANAP 
Štrba (PP) 

9. 230 SKUEV0332 Čergov* 2,3,5 6063,43 RCOP Prešov 
Fričkovce, Hertník, Kríže, Livov, Šiba (BJ), 
B.Potok, Hradisko (PO), Bodovce, Olejníkov, 
Ratvaj  (SB) 

10. 231 SKUEV0331 Čergovský Minčol*  2,3,4,5 4144,69 RCOP Prešov 
Livov, L.Huta (BJ), Hanigovce, Kamenica, 
Milpoš, Olejnikov (SB), Kyjov (SL) 

11. 232 SKUEV0211 Daňová 2 891,34 S-CHKO Východné Karpaty 
Kalinov, Medzilaborce, Vydraň (ML) 

12. 233 SKUEV0323 Demjatské kopce 4 8,68 RCOP Prešov 
Demjata, Veľký Slivník (PO) 

13. 234 SKUEV0139 Gánovské slaniská 4 (CHA) 19,25 S-TANAP 
Hôrka, Švábovce, Hozelec (PP) 

14. 235 SKUEV0005 Drieňová 2 (CHA) 21,01 S-CHKO Východné Karpaty 
Kamenica n/C., Kamienka (HE) 

15. 236 SKUEV0110 Levočská dubinai 2 (CHA) 559,25 S-NP Slovenský raj 
Levoča (LE) 

16. 237 SKUEV0108 Ordzovianska dubina 2 (CHA) 211,87 S-NP Slovenský raj 
Ordzovany, S.Podhradie, Studenec (LE) 

17. 238 SKUEV0401 Dubnícke bane* 2,4 234,75 RCOP Prešov 
Červenica, Zlatá Baňa (PO) 

18. 239 SKUEV0048 Dukla 2,4,5 6874,27 S-CHKO Východné Karpaty 
Čertižné, Habura (ML), Driečna (SP), 
Dlhoňa, Havranec, Kečkovce, K.Bystrá, 
K.Porúbka, N.Komárnik, Príkra, Roztoky, 
Šarbov, Vápeník, V.Písaná, V.Komárnik (SK) 

19. 240 SKUEV0330 Dunitová skalka 3,4 1,48 RCOP Prešov 
Sedlice (PO) 

20. 241 SKUEV0322 Fintické svahy 2,3,4,5 753,90 RCOP Prešov 
Fintice, Fulianka, Kapušany, Terňa, Tulčík, 
V.Šariš, Záhradné (PO) 

21. 242 SKUEV0290 Horný tok Hornádu** 2,3 290,06 S-NP Slovenský raj 
Hranovnica, Kravany, S.Bystré, S.Štiavnik, 
Vikartovce (PP) + 2 k.ú.v okrese SNV (KE 
kraj)  

22. 243 SKUEV0386 Hostovické lúky 2,4 13,38 S-CHKO Východné Karpaty 
Hostovice (SV) 

23. 244 SKUEV0205 Hubková 2 
(CHKO/C

HA) 

2796,71 S-CHKO Východné Karpaty 
Brestov, Humenné, Kochanovce n/L., Ľubiša, 
N.Ladičkovce, Ohradzany, Sopkovce, 
Gruzovce, S.Volová, Udavské, Veľopolie (HE) 

24. 245 SKUEV0206 Humenská 2,4,5 198,92 S-CHKO Východné Karpaty 
Humenné, Ptíčie (HE) 

25. 246 SKUEV0050 Humenský Sokol 2,3,4,5 233,48 S-CHKO Východné Karpaty 
Humenné, Chlmec, Jasenov, Ptíčie (HE) 

26. 247 SKUEV0230 Makovica 2,4 484,53 S-CHKO Východné Karpaty 
Adidovce (HE) 
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27. 248 SKUEV0224 Jereňaš 2 (CHA) 137,09 S-NP Slovenský raj 
S.Podhradie (LE) 

28. 249 SKUEV0043 Kamenná* 2 (CHA) 836,55 S-CHKO Východné Karpaty 
Habura, Borov, Rokytovce, Medzilaborce 
(ML), M.Poľana, Miková (SP) 

29. 250 SKUEV0207 Kamenná Baba 2,3,5 339,98 RCOP Prešov 
Lačnov, Lipovce (PO) 

30. 251 SKUEV0016 Košariská 2 10,00 S-CHKO Východné Karpaty 
Čabalovce (ML) 

31. 349 SKUEV0310 Kráľovoholské  
Tatry** 

2,3,5 35513,27 S-NAPANT 
L.Teplička, Vernár, Vikartovce (PP) 
+ 9 k.ú. v okrese  Brezno (BB kraj), 5 v okrese 
L.Mikuláš (ZA kraj) 
 

32. 252 SKUEV0250 Krivoštianka 2,5 707,13 S-CHKO Východné Karpaty 
Brekov, Chlmec, Jasenov (HE) 

33. 253 SKUEV0051 Kyjovský prales 2,5 325,14 S-CHKO Východné Karpaty 
Valaškovce-Juh, Stred (HE) 

34. 254 SKUEV0014 Lázky 2 45,25 S-CHKO Východné Karpaty 
Svetlice (ML) 

35. 351 SKUEV0308 Machy** 2,3,4,5 305,04 S-TANAP 
Š.Pleso (PP) + 1 k.ú. v okr.LM (ZA kraj) 

36. 255 SKUEV0335 Malé osturnianske 
jazero 

4,5 7,65 S-PIENAP 
Osturňa (KK) 

37. 256 SKUEV0325 Medzianske skalky 4 10,78 RCOP Prešov 
Medzianky (VT) 

38. 143 SKUEV0209 Morské oko** 2,3,4,5 14962,15 S-CHKO Vihorlat 
Valaškovce-Sever (HE), H.Roztoka, Kolonica, 
Ladomirov, Snina, Stakčín,  Strihovce, 
Z.Hámre (SV) + 13 k.ú. v okrese Sobrance 
(KE kraj) 

39. 257 SKUEV0339 Pieninské bradlá 2 (CHA) 74,65 S-PIENAP 
Jarabina, Kamienka, Litmanová (SL) 

40. 258 SKUEV0337 Pieniny* 2,3,4,5 1301,22 S-PIENAP 
Č.Klastor, Lechnica (KK), Haligovce, 
Kamienka, Lesnica, Stráňanay, V.Lipník (SL) 

41. 259 SKUEV0338 Plavečské štrkoviská 4 66,24 S-PIENAP 
Plaveč (SL) 

42. 260 SKUEV0385 Pliškov  2 85,27 S-CHKO Východné Karpaty 
Osadné (SV) 

43. 261 SKUEV0318 Pod Bukovou 2 (CHA) 533,24 S-CHKO Východné Karpaty 
Roškovce (ML) 

44. 262 SKUEV0011 Svetlica 2 1,93 S-CHKO Východné Karpaty 
Svetlice (ML) 

45. 263 SKUEV0390 Pusté pole 2,3,4 90,35 S-RSOPK Prešov 
Zlatá Baňa (PO) 

46. 264 SKUEV0324 Radvanovské skalky 4 1,17 RCOP Prešov 
Radvanovce (VT) 

47. 265 SKUEV0109 Rajtopíky 2,4,5 256,00 S-NP Slovenský raj 
Dúbrava, Harakovce (LE) 

48. 266 SKUEV0232 Laborec 3 (CHA) 15,97 S-CHKO Východné Karpaty 
Čertižné, Habura, Borov (ML) 

49. 267 SKUEV0309 Poprad 2,3,4 34,33 S-TANAP 
Batizovce, Mengusovce, Štôla, Poprad, 
Sp.Teplica, Svit (PP) 

50. 268 SKUEV0336 Torysa 2 (CHA) 22,12 S-PIENAP 
Blažov (KK) 

51. 269 SKUEV0321 Salvátorské lúky 4 2,68 RCOP Prešov 
Lipovce, Šindliar (PO) 

52. 155 SKUEV112  Slovenský raj** 2,3,4,5 15696,07 S-NP Slovenský raj 
Hranovnica, vernár (PP) + 3 k.ú. v okrese 
Rožňava, 6 k.ú. v okrese SNV (KE kraj), 1 k.ú. 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      199 

 

 

v okrese Brezno (BB kraj) 

53. 270 SKUEV0140 Spišskoteplické slatiny 4 (PR) 24,49 S-TANAP 
Spišská Teplica (PP) 

54. 271 SKUEV0210 Stinská 3,4,5 1532,79 S-NP Poloniny 
N.Sedlica, Ulič, Ul.Krivé, Zboj (SV) 

55. 272 SKUEV0111 Dravčianska stráň 3 (CHA) 4,71 S-NP Slovenský raj 
Dravce (LE) 

56. 273 SKUEV0107 Spišskopodhradské 
stráne 

3 (CHA) 51,64 S-NP Slovenský raj 
Jablonov, Nemešany, Sp.Podhradie (LE) 

57. 274 SKUEV0320 Šindliar 4 7,69 RCOP Prešov 
Šindliar (PO) 

58. 275 SKUEV0307 Tatry** 2,3,4,5 61735,30 S-TANAP 
Lendak (KK), Štúla, S.smokovec, Š.Pleso, 
T.Lomnica, T.Javorina, Ždiar (PP) + 14 k.ú. 
okr.L.Mikuláš , 3 k.ú. okr.Tvrdošín (ZA kraj),  

59. 276 SKUEV0233 Tok Udavy s Iľovnicou 3 (CHA) 21,55 S-CHKO Východné Karpaty 
Adidovce, Zubné (HE) 

60. 277 SKUEV0105 Spišskopodhradské 
travertíny** 

2,3,4,5 232,31 S-NP Slovenský raj 
Baldovce, S.Podhradie (LE),+ 1 k.ú. v okrese 
S.Nová Ves (KE kraj) 

61. 278 SKUEV0063 Ublianka 2 (CHA) 45,42 S-NP Poloniny 
K.Roztoka, Klenová, Ubľa (SV) 

62. 279 SKUEV0234 Ulička 2,5 101,81 S-NP Poloniny 
Kolbasov, N.Sedlica, Topoľa, Ulič, U.Krivé, 
Zboj (SV) 

63. 280 SKUEV0334 Veľké Osturnianske 
jazero 

3,4,5 51,77 S-PIENAP 
Osturňa (KK) 

64. 281 SKUEV0025 Vihorlat 2,5 296,69 S-CHKO Vihorlat  
Valaškovce-Juh, Valaškovce-Stred (HE) 

                      Zdroj: Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, ŠOP SR, www.enviro.gov.sk 
Vysvetlivky: 
-   tučným písmom sú vyznačené UEV, ktoré sa  100% prekrývajú  s chráneným územím národnej siete 
-  podškrtnuté sú vyznačené územia, ktoré sa  čiastočne prekrývajú  s chráneným územím národnej siete 
-  obyčajným písmom sú vyznačené UEV, ktoré   sú mimo národnej  siete chránených území (v zátvorke je uvedená navrhovaná 
   kategória, v ktorej má byť UEV vyhlásené) 
*    zasahuje do územia  2 a viac okresov 
**  zasahuje do územia 2  a viac  krajov 
 
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 prekrývajú  s národnou sústavou chránených 
území len čiastočne, bude vyhlásených za chránené územie v kategórii toho chráneného územia, s ktorým sa 
prekrývajú, resp. bude  schválená zonácia 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. 
 
Menný zoznam  návrhov území európskeho významu  (tzv. etapa B ) v Prešovskom kraji  navrhovaných na ich 
zaradenie do Národného zoznamu navrhovaných UEV  

P.  č. Kód územia Názov územia 
Výmera územia 

(ha) 
Územne príslušný útvar ŠOPSR 

(spracovateľ návrhu) 
1 SKUEV0711 Rieka 3,56 S PIENAP 
2 SKUEV0708 Prímovské skaly 6,898 S TANAP 
3 SKUEV0709 Poš 28,114 S TANAP 
4 SKUEV0710 Spišská Magura 7,444 S PIENAP 
5 SKUEV0712 Osturniansky potok 1,049 S PIENAP 
6 SKUEV0713 Sulínsky potok 1,354 S PIENAP 
7 SKUEV0714 Malý Lipník 4,687 S PIENAP 
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8 SKUEV0715 Šambronka 0,396 S PIENAP 
9 SKUEV0716 Hrádok 1,923 S NP Slov. raj 
10 SKUEV0717 Travertíny na Branisku 1,323 S NP Slov. raj 
11 SKUEV0731 Roháčka 1137,325 S NP Slov. raj 
12 SKUEV0743 Rakytová hora 1206,127 RCOP Prešov 
13 SKUEV0746 Hornádske lúky 66,476 RCOP Prešov 
14 SKUEV0747 Gímešský jarok 40,068 RCOP Prešov 
15 SKUEV0748 Šimonka 4564,,888 RCOP Prešov 
16 SKUEV0749 Banské lúky 1,929 RCOP Prešov 
17 SKUEV0750 Valkovský a Syrový potok 11,93 RCOP Prešov 
18 SKUEV0751 Valalská voda 18,595 RCOP Prešov 
19 SKUEV0752 Bradlové pásmo 52,892 RCOP Prešov 
20 SKUEV0753 Livovská jelšina 37,664 RCOP Prešov 
21 SKUEV0754 Stebnícka Magura 182,24 RCOP Prešov 
22 SKUEV0755 Regetovské rašelinisko 2,729 RCOP Prešov 
23 SKUEV0756 Kustrica 389,843 RCOP Prešov 
24 SKUEV0757 Topľa cca 477,071 RCOP Prešov 
25 SKUEV0758 Ondava 360,616 RCOP Prešov 
26 SKUEV0759 Chotčianka 2,557 RCOP Prešov 
27 SKUEV0761 Vodný tok Vydranka 8,079 S CHKO V.Karpaty 
28 SKUEV0762 Za hôrkou 41,242 S CHKO V.Karpaty 
29 SKUEV0763 Vodný tok Výrava 18,728 S CHKO V.Karpaty 
30 SKUEV0764 Pod Čierťažou 178,601 S CHKO V.Karpaty 
31 SKUEV0765 Hankovce 72,037 S CHKO V.Karpaty 
32 SKUEV1048 Dukla 218,465 S CHKO V.Karpaty 
33 SKUEV1105 Travertíny pri Spišskom 

Podhradí 
63,590 S NP Slovenský raj 

34 SKUEV1250 Krivoštianka 530,808 S CHKO Latorica 
35 SKUEV1310 Kráľovoholské Nízke Tatry 12,759 S NAPANT 
36 SKUEV1318 Pod Čelom 243,224 S CHKO V.Karpaty 
37 SKUEV1337 Pieniny 742,918 S PIENAP 
38 SKUEV1339 Pieninské Bradlá 92,667 S PIENAP 
39 SKUEV1387 Beskyd 79,093 S CHKO V.Karpaty 
                                                                                                              Zdroj: ŠOP SR 

 
1.2.11.2.1.2 B    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 znení neskorších predpisov sa pri posudzovaní vplyvov 
akejkoľvek činnosti na životné prostredie podľa zákona č.24/2006 Z. 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. 
 

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,  98 168,52 ha cca 7 500 ha 
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 okres Poprad (k.ú. L.Teplička, Vikartovce, 
Vernár) 

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 Vihorlatské  
vrchy 

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, www.enviro.gov.sk 
* - vyhlásené chránené vtáčie územie 
Poznámka: Uvádzaná celková  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. 
 
1.2.11.2.1.2 C    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   európskej súvislej sústavy chránených území NATURA 2000. 
1) Dohovor UNESCO o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva: 
  a) Lokality zapísané do Zoznamu  svetového prírodného dedičstva na území Prešovského kraja: 
   - Karpatské bukové pralesy (vyhlásené v roku 2007, bilaterálne územie pozostávajúce z 10 lokalít o výmere 

77 972 ha, 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: 113 221 ha, z toho jadrová zóna – 49 633 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. 
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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. 
 
Navrhovaná ramsarská lokalita 

Názov mokrade 
Katastrálne 

územie 
Rozloha 

v ha 
Typ mokrade Stručná charakteristika 

NPR 
 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 

 
Na margo problematiky mokradí uvádzame nižšie v texte i zoznam mokradí v Prešovskom kraji, evidovaných 
odbornou organizáciou ochrany prírody,  ktoré  však  do t.č. sú hodnotené  ako lokality nespĺňajúce  kritéria pre  
vyhlásenie za  Ramsarské  lokality. 
                                                                                                                                                      
Národne významné mokrade (N) 
Zaraďujeme sem mokrade významné z celoslovenského (národného) hľadiska. Sú to mokrade významom 
presahujúce jeden  okres, kraj alebo geomorfologický celok, lokality charakteristické pre Slovensko z hľadiska 
botanického, zoologického,  limnologického alebo hydrologického, najmä prírodné a prírode blízke mokrade 
charakteristické pre väčší biogeografický celok  (napr. Západné Karpaty). Do tejto kategórie patria tiež mokrade s 
podstatnou úlohou hydrologickou, biologickou alebo ekologickou  v prirodzenom fungovaní veľkého povodia. 
Patria sem aj špecifické typy mokradí, vzácne alebo neobvyklé na území Slovenska. Za  mokraď národne 
významnú považujeme aj lokalitu tvoriacu biotop pre dostatočne veľké populácie vzácnych.  
Regionálne významné mokrade (R) 
Do kategórie mokradí regionálneho významu patria lokality rôznej veľkosti s výraznejším hydrologickým, 
biologickým a  ekologickým ovplyvňovaním okolia (minimálne niekoľkých obcí). Zaraďujeme k nim aj lokality 
výskytu významných chránených a  ohrozených druhov fauny a flóry. Regionálne významné sú aj chránené 
územia, územia netypické alebo naopak charakteristické  pre daný región (okres, kraj, geomorfologický celok a 
pod.).  
Lokálne významné mokrade (L) 
K mokradiam lokálneho významu zaraďujeme menšie lokality ovplyvňujúce najbližšie okolie, so sústredeným 
výskytom bežných  druhov rastlín a živočíchov viazaných na mokrade. Patria k nim aj mokrade s miestnym 
hydrologickým významom a lokality  významné svojou ekostabilizačnou funkciou, napríklad ako liahniská 
obojživelníkov, lokality významné produkciou rýb a podobne. 
 
Prehľad lokálne, regionálne a národne významných mokradí v Prešovskom kraji 
Názov mokrade (kategória CHÚ) Názov obce Okres Plocha v ha Kategória 
okres BARDEJOV 
Pozdĺž Richvaldského potoka Richvald BJ 9,00 L 
Rybník Hervartov (vodná nádrž Kľušov) Kľušov BJ 2,75 L 
Mokré lúky pri "Stavenci" oproti žel. Stanici Bartošovce BJ 2,00 L 
Mokrá lúka "Na pieskoch" Hrabské BJ 1,60 L 
Mokrina pod Forgáčkou Livovská Huta BJ 1,50 L 
Jazierko (rybník)  pri Cigeľke Cigeľka BJ 1,00 L 
Slatina "Pod Lieskovcom"  (PR) Bardejov BJ 0,71 L 
Zborov – pri potoku Rosucká voda Zborov BJ 0,70 L 
Rybník pod Gaboltovom Gaboltov BJ 0,50 L 
Kurovské sedlo Gaboltov BJ 0,50 L 
Jazierko v Bardejovských kúpeľoch Bardejov BJ 0,40 L 
Mokroluh - chaty, štrkové jamy Mokroluh BJ 0,25 L 
Štrkové jamy Hertník – chaty Hertník BJ 0,045 L 
Livovská jelšina  (PR) Livov, Lukov BJ 13,17 R 
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Mokré lúky pod pálenicou – Cigeľka Cigeľka BJ 9,00 R 
Pod Beskydom (PR) Nižná Polianka BJ 8,45 R 
Regetovské rašelinisko Regetovka BJ 2,55 N 
spolu okres BJ:   54,13  
okres KEŽMAROK 
Vodná nádrž Spišská Belá Spišská Belá KK 6,00 L 
Slavkovský jarok, 1,5 km Z od obce Stráne 
p.T. 

Malý Slavkov KK 2,48 R 

Belianske lúky Spišská Belá KK 89,25 N 
Rašelinisko Krivý kút Spišská Belá KK 32,00 N 
Kút, cca 1 km SZ od Strání pod Tatrami Huncovce KK 11,22 N 
spolu okres Kežmarok:   140,95  
okres LEVOČA 
Kobuliany Spišské Podhradie, Baldovce LE 45,00 L 
Staré rybníky na Lev. lúkach Levoča LE 7,00 L 
Rybníky na Lev. lúkach Levoča LE 3,50 L 
Slatvina - Dúbrava Dúbrava LE 0,20 L 
Hradská lúka Baldovce LE 40,00 R 
Bicír Dravce,Dl. Stráže, Iliašovce, 

Levoča 
LE 6,00 R 

Rašelinisko Sihoť (Sihoť - smer Vyšný 
Slavkov) 

Poľanovce LE 2,50 R 

Podhoranské Spišský Hrhov LE 0,46 R 
Jazerec Spišský Hrhov LE 0,31 R 
Slatina (medzi Dúbravou a Slatvinou) Dúbrava LE 0,30 R 
Jazierko na pažiti Spišské Podhradie LE 0,11 R 
Branisko - "recentný travertín" Poľanovce LE 0,06 R 
spolu okres Levoča:   105,44  
okres MEDZILABORCE 
Mokré lúky pod Čertižným Čertižné ML 1,36 R 
Jarčiská Roškovce ML 0,45 R 
Haburské rašelinisko Habura ML 1,34 N 
spolu okres ML:   3,15  
Tatranské Mlynčeky – rybník Mlynčeky PP 6,00 L 
Čierny Váh, lokalita č. 1 Liptovská Teplička PP 0,23 L 
Ždiarsky potok Liptovská Teplička PP 0,045 L 
Poš, cca 1 km Z od obce Stará Lesná Stará Lesná, Starý Smokovec PP 20,82 R 
CHN Pastierske Štrba PP 2,93 R 
Brezina, cca 500 m Z od žel. st. Vyšné Hágy Starý Smokovec PP 1,16 R 
Rašelinisko cca 100 m V od Štrbského plesa Starý Smokovec PP 0,32 R 
spolu okres PP:   31,505  
okres PREŠOV 
Mokraď Kanaš Veľký Šariš PO 2,00 L 
Mokrade v nive Torysy Veľký Šariš PO 12,00 R 
Salvatorské lúky Šindliar, Lipovce PO 2,6765 N 
spolu okres PO:   16,6765  
okres SABINOV 
(Uzovský Šalgov) – rybníky Uzovský Šalgov SB 10,00 L 
( Lipany ) - ťažobné jamy Lipany SB 1,00 L 
Rožkovanské rybníky pri Lipanoch Lipany SB 23,00 R 
spolu okres SB:   34,00  
okres SNINA 
Poljanky Stakčín SV 4,00 L 
Rybník Grotské chyžky Zboj SV 2,00 L 
Rybník Medová baba Nová Sedlica SV 1,00 L 
Vodárenská nádrž Starina Stakčín SV 281,00 R 
Ulička Kolbasov SV 12,00 R 
Sihla Stakčín SV 11,00 R 
Kolbasovské lúky Kolbasov SV 8,00 R 
Bahno Zboj SV 2,10 R 
Hypkania - súčasť NPR Motrogon Zemplínske Hámre SV 2,09 R 
Kotlík - súčasť NPR Motrogon Zemplínske Hámre SV 1,03 R 
Stinská slatina Zboj SV 0,92 R 
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Udavská slatina Osadné SV 0,50 R 
Ďurova mláka Zemplínske Hámre SV 0,27 R 
Hostovické lúky Hostovice SV 11,58 N 
Slatiny pod Soliščom Stakčín SV 7,20 N 
Podstavka Zemplínske Hámre SV 25,91 N 
spolu okres SV:   370,60  
okres STARÁ ĽUBOVŇA 
Hniezdne,  jazierko pri futbalovom ihrisku Hniezdne SL 3,00 L 
Jakubianka ľavý breh Nová Ľubovňa, Stará 

Ľubovňa 
SL 1,50 L 

Medzi Chmeľnicou a Hajtovkou Chmeľnica SL 1,00 L 
Silážna jama medzi Ružbachmi 
a Kamienkou 

Lacková SL 0,03 L 

Ľubovnianske kúpele, umelé jazierko Nová Ľubovňa SL 0,025 L 
Plaveč - Podpílie slepé rameno Plaveč SL 12,00 R 
Vengelský rybník Stará Ľubovňa SL 10,00 R 
Andrejovka Orlov SL 1,00 R 
Plavečské štrkoviská Ľubotín, Plaveč SL 150,00 N 
spolu okres SL:   178,555  
okres STROPKOV 
Močiar v Sitníku Stropkov SP 6,00 L 
Rybník "Ondava" Stropkov Stropkov SP 4,00 L 
Bokšanské rybníky Stropkov SP 3,00 L 
Brusnica Brusnica SP 1,00 L 
Vodná nádrž Domaša - sever Lomné SP 200,00 R 
Driečna Vladiča SP 0,50 R 
spolu okres SP:   214,50  
okres SVIDNÍK 
Alúvium potoka Bodružník Bodružal SK 20,00 L 
Alúvium Valkovského potoka Valkovce SK 20,00 L 
Alúvium Svidničanky Dlhoňa, Havranec SK 7,00 L 
Alúvium potoka Margalica Dlhoňa SK 5,00 L 
Čierna hora Rovné, Hrabovčík SK 3,00 L 
Rybník Vyšný Orlík Vyšný Orlík SK 2,50 L 
Vod. nádrž Krajná Poľana Krajná Poľana SK 2,50 L 
Močiar v Nižnom Orlíku Nižný Orlík SK 1,00 L 
Salašiska Vyšný Komárnik SK 1,00 L 
Radomka  (PR) Giraltovce, Matovce SK 15,54 R 
Lúky nad Vyšnou Písanou Vyšná Písaná SK 15,00 R 
Rakovčík Rakovčík, Beňadikovce SK 10,00 R 
Kuchtovce – alúvium pot. Mostovka Kečkovce SK 10,00 R 
Rašelinisko Belejovce Belejovce, Kečkovce SK 5,00 R 
Lúky v Šivárnej Nižný Komárnik SK 3,00 R 
Miroľská slatina  (PR) Miroľa SK 0,96 R 
Slatina pri Šarišskom Štiavniku Radoma SK 0,80 R 
spolu okres SK:   122,30  
okres VRANOV NAD TOPĽOU 
Malá Domaša Malá Domaša, Slovenská 

Kajňa 
VT 105,00 R 

Hliňanská jelšina Hlinné VT 12,00 R 
Zárez Stravného potoka Pavlovce VT 4,05 R 
Žipovské mŕtve rameno Vyšný Žipov VT 2,27 R 
Kelčianska jelšina Nová Kelča VT 1,00 R 
Zámutovská jelšina Rudlov VT 0,66 R 
Stavenec-Čierna mláka Pavlovce VT 0,04 R 
Veľká Domaša Kvakovce, Holčíkovce až 

Lomné 
VT 1 422,00 N 

Petkovský potok Petkovce VT 6,76 N 
spolu okres VT:   1 553,78  
                     Zdroj: ŠOP SR 
Poznámka:  
NPR – národná prírodná rezervácia, PR – prírodná rezervácia, NPP – národná prírodná pamiatka,  PP – prírodná pamiatka, 
CHA – chránený areál 
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Prehľad mokradí je potrebné považovať za orientačný, nakoľko práce na ich mapovaní ešte nie sú ukončené. 
Výsledky mapovania sú z rokov 1991 – 2000 zo zdroja: Slobodník, V. - Kadlečík, J. (eds.) 2000: Mokrade 
Slovenskej republiky, SZOPK Prievidza. 
 
1.2.11.2.2 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 
(tzv. „CITES“), 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), PR Iľovnica (ochrana waldštejnky kuklíkovitej), PR Salvatorské lúky (ochrana biotopu 
jazyčníka sibírskeho), CHA Dubnické bane (ochrana kolónie netopierov) apod. Ochrana avifauny je primárne 
predmetom vyhlasovania chránených vtáčích území. Druhy európskeho významu sú tiež predmetom ochrany území 
zaradených medzi územia európskeho významu (ÚEV).  
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. 
 
1.2.11.2.3   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 alebo 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. 
 
Použité skratky: 
MŽP SR  - ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 
ÚSES - územný systém ekologickej stability 
G N-ÚSES  - Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability  
RÚSES – regionálny územný systém ekologickej stability 
MÚSES – miestny územný systém ekologickej stability 
NP – národný park 
TANAP  - tatranský národný park 
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PIENAP  - Pieninský národný park 
NAPANT   - národný park Nízke Tatry 
CHKO  -  chránená krajinná oblasť 
NPR  - národná prírodná rezervácia 
PR  - prírodná rezervácia 
NPP  -  národná prírodná pamiatka 
PP  - prírodná pamiatka 
CHA  - chránený areál 
ÚEV  - územie európskeho významu 
SKÚEV – Slovensko – územie európskeho významu  
CHVÚ – chránené vtáčie územie 
PBc  -  provincionálne biocentrum 
BBc -  biosferické biocentrum 
NRBc  - nadregionálne biocentrum 
NRBk – nadregionálny biokoridor 
RBc – regionálne biocentrum 
RBk  - regionálny biokoridor 
ŠOP SR – Štátna ochrany prírody Slovenskej republiky 
MaB – Program Človek a biosféra 
NATURA2000 – súvislá európska sústava chránených území 
BB – okres Bardejov 
PO   - okres Prešov 
SB  - okres Sabinov 
LE   -  okres Levoča 
ML  - okres Medzilaborce 
KK  -  okres Kežmarok 
PP  -  okres Poprad 
SL  -  okres Stará Ľubovňa 
SK  -  okres Svidník 
SP  - okres Stropkov 
SV -  okres Snina 
VT  - okres Vranov nad Topľou 
KURS  - koncepcia územného rozvoja Slovenska 

 

1.2.11.3 Ochrana kultúrného dedičstva 
 
Región Prešovského kraja, ktorý v zásade pokrýva historické územie stredného a horného Spiša , Šariša a horného 
Zemplina, je mimoriadne bohatý na kultúrno-historické pamiatky. Tento kultúrno-historický potenciál a kultúra 
terajších trinástich okresov bola podmienená predovšetkým rozvojom bývalej Spišskej, Šarišskej a Zemplinskej 
župy. Riešené územie na juhovýchode priamo nadväzuje na dominantné pôsobenie zemplínskej oblasti, 
charakterizovanej prvkami nížinnej kultúry a vo svojej západnej časti na Liptov. Jej severnú hranicu 
charakterizujú väzby na Poľsko.  
Na území regiónu sa stretávajú z európskeho hľadiska dve významné oblasti charakterizované určitými 
kultúrnymi prvkami: 

1.  nížinná kultúra, ktorá v ľudovej ardhitektúre predstavuje stavbu hlinenú, príp. kamennú, 
2.  horská kultúra, ktorá v ľudovej architektúre predstavuje stavbu zrubovú a drevenú. 

Tieto oblasti majú charakteristické spoločné znaky nielen vo výraze stavieb, ale tiež v spôsobe života, organizácii 
práce, tvorbe každodenných predmetov, ľudovej piesni, spôsobe obliekania a i. Vďaka tomu, že veľká časť 
regiónu bola dlho mimo hlavných prúdov civilizačného vývoja, nachádzame tu i dnes veľmi vzácne priestory, kde 
sa zachovali pôvodné zvyky i obce, kde sa tieto udržujú. Tieto javy, také dôležité pre vytvorenie uceleného 
kultúrno-historicko-spoločenského obrazu v rozsahu celého vývoja osídlenia, je dôležité zachytiť, sledovať a 
podporovať. Takéto ciele napĺňajú múzeá v prírode, ktoré vznikli a vznikajú na území regiónu, čo je  zároveň jeho 
špecifikom. Z celkového počtu ôsmich skanzenov na Slovensku sa tu nachádzajú štyri.  
- Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských kúpeľoch 

  - Múzeum  ľudovej architektúry v Humennom 
  - Múzeum  ľudovej architektúry v Starej Ľubovni 
  - Múzeum  ľudovej architektúry vo Svidníku 
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Podľa zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu sa pamiatky a národné kultúrne pamiatky 
zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu  považujú za „národné kultúrne pamiatky“. 
Za najhodnotnejšie národné kultúrne pamiatky (NKP) s nadregionálnym významom je možné považovať Spišský 
hrad (katastrálne územie obce Žehra, Košický kraj), farský kostol sv. Jakuba s dielom Majstra Pavla v Levoči a 
drevené kostolíky na úpätí Východných Karpát v severovýchodnej časti regiónu. 
Ústredný zoznam pamiatkového fondu,  v terminologickej zhode so štruktúrou  registra nehnuteľných národných 
kultúrnych pamiatok je typologicky zaradený do typov: meštianske domy, ľudová architektúra, kostoly, pamiatky 
histórie, profánna architektúra, sakrálne stavby, kaštiele a kúrie, prícestné plastiky, technické pamiatky, verejné 
budovy, cintoríny, hroby a náhrobníky, archeologické pamiatky, historická zeleň, hrady, hradiská a hrádky, paláce 
a vily, vodné zdroje a iné. 
 Orgánom ochrany archeologických nálezísk je Krajský pamiatkový úrad Prešov a Archeologický  ústav SAV 
 je v konaní Pamiatkového úradu zúčastnenou osobou v zmysle zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení neskorších predpisov. 
Sledované javy, predovšetkým v ťažiskových priestoroch z hľadiska koncentrácie legislatívne vyhlásených pamiatok  
a pamiatkových súborov, predstavujú základ kultúrneho dedičštva na Slovensku, pretože sú dokladom  
historického vývoja, životného spôsobu a prostredia spoločnosti od najstarších dôb po súčasnosť. 
Okrem areálov drevených kostolíkov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky sa v riešenom regióne 
nachádzajú aj ďalšie drevené kostolíky a zvonice. Územne priestor týchto dochovaných skvostov ľudovej 
architektúry je zhodný prevažne s osídlením národnostrnej menšiny Rusinov a Ukrajincov žijúcich na tomto 
území. 
Zároveň v tomto priestore je znateľný predel pôvodnej horskej drevenej a nížinnej hlinenej a murovanej 
architektúry, ktorý už doznal vplyvu industriálnej spoločnosti. V rýchlo sa rozvíjajúcich obciach, v päťdesiatych 
rokoch nášho storočia, sa prejavil zanedbaním základných estetických kritérií pôvodných architektúr. 
Tieto nehnuteľné stavebné pamiatky sa nachádzajú v urbanizovaných priestoroch založených stredovekých 
opevnených miest, vo voľnej krajine, vo vidieckom osídlení, ktoré má charakter namä pôvodnej potočnej zástavby 
a zástavby pri hradskej. Tieto stavby sú zapísané v ústrednom zozname pamiatok ako sakrálne stavby, kaštiele, 
kúrie, hrady, hradiská, kaplnky, kríže, božie muky, bytové objekty ľudovej architektúry, mlyny, pamätníky, 
pomníky, náhrobníky, cintoríny, míľniky a pod. 
Župy, ako administratívne inštitúcie verejnej správy, ako územné-administratívne celky, vznikli v prvej polovici 
13. storočia a takto fungovali bez podstatnejších zmien až do začiatku 20. storočia. Bolo to predovšetkým toto 
obdobie, keď sa formovala sídelná štruktúra, ktorá vo viac-menej nezmenenej podobe trvá dodnes, aj keď s inými 
významnými atribútmi. 
Významnejšiu sieť osídlenia v priestore regiónu možno datovať najmä od 6. storočia, odkedy nepretržite trvá 
slovanské osídlenie, ktoré sa do prelomu 16. a 17. storočia vyvinulo do ustáleného počtu sídiel, ktorý sa už neskôr 
podstatne nemenil. Na prelome 16. a 17. storočia bolo poľnohospodárstvo tradičnou činnosťou väčšiny tunajšieho 
obyvateľstva, pričom bolo orientované na roľníctvo, ale tiež najmenej polovica domácností v mestečkách. Iba 
poľnohospodárstvom sa zaoberalo približne 70% vtedajšieho obyvateľstva. Len malá časť poddaných sa venovala 
ovčiarstvu. Mešťania sa venovali najmä remeslám a obchodu, hoci takmer každá meštianska domácnosť mala aj 
pridružené poľnohospodárstvo, najmä roľnícke. Niektoré meštianske rodiny sa venovali baníctvu. Remeslu, 
obchodu a baníctvu sa vtedy venovalo asi 25% obyvateľstva. 
Vývoj osídlenia sa na prelome 16. a 17. storočia v počte sídlisk ustálil, neskôr vzniklo už len niekoľko hutníckých, 
sklárskych a iných dedín. Pokračovalo však zväčšovanie alebo zmenšovanie rozsahu sídlisk, čo záviselo od vývoja 
počtu obyvateľov najmä v dôsledku prírastku obyvateľstva, hromadnej úmrtnosti za hladomoru a epidémií, 
odsťahovanie a prisťahovanie. Pokračovalo aj sídliskové splývanie dedín, tvorba nových obcí, čo trvá doteraz. 
Vidiecke sídla majú rastlý pôdorys, ktorý vznikol z poľnohospodárskeho sídla. Urbanistická a stavebná štruktúra 
jednotlivých sídiel bola viac, či menej narušená na celom území. Prvá vlna priemyselnej revolúcie v 19. storočí 
nepriniesla výraznejšie zmeny v osídlení územia. Počiatkom dvadsiatych rokov tohoto storočia ani jeno sídlo 
nepresiaho počet 5 000 obyvateľov. Na rozvoj osídlenia mali vplyv najmä dopravné severo-južné a čiastočne 
západo-východné trasy. Dôležitú úlohu vo formovaní kultúry zohrali vplyvy a pôsobenie grekokatolíckej a 
pravoslávnej cirkvi. I napriek tomuto retardačnému vývoju, kultúra a jej možné hodnoty majú rad špecifických 
prvkov, ktoré sú z celoslovenského, ale i európskeho pohľadu jedinečné. 
Významnú súčasť kultúrneho dedičstva  vo voľnej krajine tvoria archeologické náleziska (sídliska, hradiská, 
mohylníky, pohrebiská, zaniknuté stavby a i.). Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje ochranu týchto 
nálezísk v procese územného a stavebného konania.  
Tieto architektonické pamiatky reprezentujú nie len zručnosť ich tvorcov, ale tiež pre túto oblasť typické objekty 
ľudového umenia. Ako také sú významnými aktivitami poznávacieho turizmu. 
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Veľmi dôležitú úlohu pri jej formovaní zohrali okrem vplyvu rímskokatolíckej cirkvi aj vplyvy gréckokatolíckej a 
pravoslávnej cirkvi a faktor okrajovej hraničnej oblasti s predtým i teraz závažnými prepojeniami na susedné 
Poľsko a Balt. Toto územie je silne poznačené vplyvmi západnej a východnej kultúry. Na jednej strane sú to 
dochované urbanistické a architektonické pamiatky už z čias gotiky, renesancie a baroka a na druhej strane 
drevené kostolíky východnébo obradu so svojomi areálmi zo 17. - 18. storočia, ktoré sú vyhlásené za národné 
kultúrne pamiatky. 
19. decembra 2001 prijala NR SR zákon č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov, 
ktorý ustanovil namiesto Pamiatkového ústavu Pamiatkový úrad SR a všetky kultúrne pamiatky za národné 
kultúrne pamiatky. Základná v súčasnosti platná legislatívna norma ochrany kultúrneho dedičstva je „Zákon č. 
49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu“, z 19. decembra 2001 so zmenami zákona č. 479/2005 Z.z. 
a 2008/2009 z 28. apríla 2009. 
Ďalšími dôležitými základnými legislatívnymi normami sú: 
- „Medzinárodný dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva“ (platnosť v SR od 

15.2.1991), 
- Washingtonská „Medzinárodná charta pre záchranu historických miest“ (platnosť v SR – od r. 1987), 
- „Dohovor Rady Európy o ochrane archeologického dedičstva“ (platnosť v SR – od r. 1993), 
- „Dohovor o ochrane architektonického dedičstva Európy“ (platnosť v SR – od 1.7.2001). 
V rámci legislatívnych noriem vo sfére obnovy kultúrneho dedičstva, ako medzinárodných dohôd pre jeho 
záchranu, prijala vláda Slovenskej republiky dňa 8.1.1991 Uznesenie č. 14/1991 v opatreniach ktorého je uložené: 
„Presadzovať revitalizáciu historických jadier miest, záchranu kultúrnych pamiatok, pamiatkových rezervácií a 
pamiatkových zón prostredníctvom územného plánu a stavebného poriadku“ 
 
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri národných kultúrnych pamiatok (ďalej ÚZPF) sú na území 
Prešovského kraja evidované: 

 
Pamiatkové rezervácie: 

 
Mestská pamiatková rezervácia Bardejov 
Mestská pamiatková rezervácia Kežmarok 
Mestská pamiatková rezervácia Levoča 
Mestská pamiatková rezervácia Poprad – Spišská Sobota 
Mestská pamiatková rezervácia Prešov 
Mestská pamiatková rezervácia Spišské Podhradie – Spišská Kapitula 
Mestská pamiatková rezervácia Podolínec 
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Ždiar 
Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa 
 
Pamiatkové zóny: 
 
Pamiatková zóna Hanušovce nad Topľou 
Pamiatková zóna Hniezdne 
Pamiatková zóna Stará Ľubovňa 
Pamiatková zóna Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica 
Pamiatková zóna Spišské Podhradie 
Pamiatková zóna Sabinov 
Pamiatková zóna Nižné Repáše 
Pamiatková zóna Torysky 
Pamiatková zóna Lipovce – Lačnov 
Pamiatková zóna Ľubica 
Pamiatková zóna Spišská Belá 

 
Ochranné pásmo pamiatkového územia: 

 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejov 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Podolínec 
Ochranné pásmo Pamiatkovej zóny Lipovce – Lačnov 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej zóny Stará Ľubovňa  
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Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej zóny Torysky 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej zóny Nižné Repáše 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Prešov 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Levoča  
Ochranné pásmo Hrad s areálom (Spišský hrad), Pamiatkovej rezervácie Spišská Kapitula, Pamiatkovej zóny 
Spišské Podhradie, národnej kultúrnej pamiatky Kostol rím.- kat. Žehra a ďalších národných kultúrnych pamiatok 
v ich okolí 
Spracované návrhy a prebiehajúce konania: 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Poprad – Spišská Sobota 
Ochranné pásmo Pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Osturňa 
Ochranné pásmo Mestskej pamiatkovej rezervácie Kežmarok 
 
Ochranné pásmo národnej kultúrnej pamiatky: 
 
Okres Bardejov 
Hervartov – Rímskokatolícky kostol sv. Františka z Assisi 
Lukov-Venécia – Gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána 
Jedlinka – Gréckokatolícky chrám Panny Márie Ochrankyne 
Tročany – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 
Kožany – Gréckokatolícky chrám Očisťovania Panny Márie 
Krivé – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 
Frička – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Marhaň – kaštieľ 
 
Okres Humenné 
Brekov – hrad 
 
Okres Kežmarok 
Spišská Belá – Strážky – Kaštieľ s areálom 
Červený Kláštor – Kláštor Kartuziánov 
 
Okres Prešov 
Brežany – Gréckokatolícky chrám sv. Lukáša 
Haniska – Pomník roľníckej vzbury 
Prešov – Solivar – Solivar s areálom 
Fričovce – kaštieľ, park, rím .kat. kostol, kaplnka 
Fintice – kaštieľ 
 
Spracované návrhy a prebiehajúce konania: 
Prešov – Nižná Šebastová – kaštieľ a kláštor 
Žipov – kaštieľ 
 
Okres Sabinov 
Lipany – Rímskokatolícky kostol sv. Martina 
Brezovica – Rímskokatolícky kostol Všetkých svätých 
Pečovská Nová Ves – kaštieľ Ringov 
Pečovská Nová Ves – kaštieľ Mariássy 
Šarišské Dravce – kaštieľ a park 
Hanigovce – hrad - ruina 
 
Okres Snina 
Snina – kaštieľ s areálom 
Ruský Potok – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Hrabová Roztoka – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého 
Kalná Roztoka – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila 
Topoľa – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Uličské Krivé – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
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Okres Stropkov 
Potoky – Gréckokatolícky chrám sv. Paraskevy 
 
Okres Stará Ľubovňa 
Hraničné – Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
Stará Ľubovňa – hrad 
Plaveč – hrad 
 
Okres Svidník 
Svidník – Pamätník padlých sovietskych vojakov, gréckokatolícky kostol sv. Paraskevy 
Bodružaľ – Gréckokatolícky chrám sv. Bazila Veľkého 
Dobroslava –  Gréckokatolícky chrám sv.Paraskevy 
Hunkovce – Gréckokatolícky chrám Zosnutia Bohorodičky 
Korejovce – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Kračúnovce – kaštieľ 
Krajné Čierno – Gréckokatolícky chrám Bazila Veľkého 
Ladomírová – Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela, Pravoslávny kláštorný chrám sv. Michala 
Miroľa – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Nižný Komárnik – Gréckokatolícky chrám Ochrany Bohorodičky 
Príkra – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Šemetkovce – Gréckokatolícky chrám sv. Michala 
Vyšný Komárnik – Dukla – pamätník čsl. armádneho zboru 
 
Okres Vranov nad Topľou 
Sedliská – Podčičva – hrad Čičava 
 
V súčasnosti naďalej trvá revízia ochranných pásiem pamiatkových území a národných kultúrnych pamiatok 
a postupne sa aktualizujú. 
Grafické vyznačenie ochranných pásiem je k dispozícii na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov. 
V Ústrednom zozname pamiatkového fondu sú evidované národné kultúrne pamiatky (ďalej NKP) rozdelené podľa 
počtu v jednotlivých okresoch v katastroch týchto obcí: 
 
OKRES BARDEJOV 
 
Obce s jednou NKP: Abrahámovce, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Brezov, Buclovany, Gaboltov, Gerlachov, 
Hankovce, Hrabské, Chmeľová, Jedlinka, Kobyly, Kochanovce, Krivé, Lenartov, Livovská Huta, Lopúchov, 
Mokroluh, Nemcovce, Nižná Voľa, Ortuťová, Osikov, Petrová, Rešov, Richvald, Rokytov, Sveržov, Šašová, 
Tarnov, Tročany, Varadka, Vyšná Polianka, Vyšná Voľa, Frička, Hervartov 
Obce s dvoma NKP:  Bogliarka, Hažlín, , Hrabovec, Kožany, Kríže, Kružlov, Kurov, Livov, Lukavica, Lukov,  

Snakov 
Obce s tromi NKP:, Komárov, Koprivnica, Cigeľka, Marhaň 
Obce so štyrmi NKP: Hertník, Kurima,  
Obce s piatimi NKP: Nižný Tvarožec, Raslavice 
Obce so šiestimi NKP: Zborov 
Mesto Bardejov: 142 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Bardejov, Hertník, Mokroluh, Zborov 
Drevené kostolíky a zvonice: Jedlinka, Kožany, Krivé, Lukov, Tročany, Varadka, Vyšná Polianka, Hervartov,  
Lukavica, Nižný Tvarožec 
Ľudové domy a usadlosti: Bardejov, Livovská Huta, Snakov, Cigeľka 
Židovské synagógy a cintoríny: Bardejov, Raslavice, Kurima, Zborov 
Kaštiele, kúrie a parky: Marhaň, Raslavice, Hertník, Kurima, Koprivnica 
Hrady a múry: Zborov 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Bardejov 
Pomníky a pamätné miesta: Bardejov, Bogliarka, Kríže, Livov 
Pamiatky vedy a techniky: Hrabovec, Kurima, Bardejov 
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OKRES HUMENNÉ 
 
Obce s jednou NKP: Hažín nad Cirochou, Hrubov, Jankovce, Karná, Kochanovce, Koškovce, Nižná Jablonka, 
Nižná Sitnica, Ohradzany, Pakostov, Topoľovka, Turcovce, Udavské, Ľubiša 
Obce s dvoma NKP: Brekov, Jasenov, Kamienka, Lukačovce, Ruská Poruba, Vyšná Jablonka 
Obce s tromi NKP:, Jabloň, Kamenica nad Cirochou 
Obce so štyrmi NKP: Košarovce, Závada 
Mesto Humenné: 7 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Humenné, Ľubiša,  
Kláštory: Humenné 
Židovské synagógy a cintoríny: Humenné, Jabloň, Lukačovce 
Kaštiele, kúrie a parky: Humenné, Jabloň, Kamenica nad Cirochou 
Hrady a múry: Brekov, Jasenov 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Humenné, Kamienka, Košarovce, Vyšná Jablonka, Závada 
Pamiatky vedy a techniky: Kamenica nad Cirochou, Košarovce, Udavské 
Prícestné plastiky a kríže: Ruská Poruba 
 
OKRES KEŽMAROK 
 
Obce s jednou NKP: Abrahámovce, Jurské, Malý Slavkov, Reľov, Stráne pod Tatrami, Veľká Franková, Vojňany, 
Červený Kláštor, Matiašovce 
Obce s dvoma NKP: Lendak, Podhorany, Slovenská Ves, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Stará Lesná, 
Výborná, Žakovce, Krížová Ves  
Obce s tromi NKP: Bušovce, Holumnica, Ihľany, , Tvarožná, Vlková 
Obce so štyrmi NKP: Toporec, Vrbov 
Obce so šiestimi NKP: Huncovce, Veľká Lomnica 
Obce s dvanástimi NKP: Ľubica 
Mesto Spišská Belá: 26 NKP 
Obec Osturňa: 129 NKP 
Mesto Kežmarok: 243 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Huncovce, Spišské Hanušovce 
Drevené kostolíky a zvonice: Kežmarok 
Kláštory: Červený Kláštor 
Ľudové domy a usadlosti: Osturňa 
Židovské synagógy a cintoríny: Huncovce, Kežmarok, Spišská Belá 
Kaštiele, kúrie a parky: Bušovce, Holumnica, Huncovce, Krížová Ves, Slovenská Ves, Spišská Belá – Strážky, 
Toporec, Veľká Lomnica, Vlková 
Hrady a múry: Holumnica, Kežmarok 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Kežmarok, Ľubica, Spišská Belá 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Ihľany, Kežmarok, Lendak, Ľubica, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Veľká 
Lomnica 
Pamiatky vedy a techniky: Huncovce, Kežmarok, Veľká Franková 
 
OKRES LEVOČA 
 
Obce s jednou NKP: Harakovce, Jablonov, Kurimany, Nemešany, Ordzovany, Klčov 
Obce s dvoma NKP: Brutovce, Dravce, Granč-Petrovce, Poľanovce, Pongrácovce, Bijacovce, Spišský Štvrtok 
Obce so štyrmi NKP: Spišský Hrhov 
Obce s deviatimi NKP: Oľšavica 
Obce so sedemnástimi NKP:  
Obec Torysky: 22 NKP 
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Obec Vyšné Repaše: 24 NKP 
Obec Nižné Repaše: 31 NKP 
Obec Spišské Podhradie: 107 NKP 
Mesto Levoča: 332 NKP 
 
Kaplnky, kalvárie a kláštory: Spišské Podhradie, Pongrácovce, Torysky, Spišský Štvrtok 
Drevené kostolíky a zvonice: Spišské Podhradie – Katúň 
Ľudové domy a usadlosti: Bijacovce, Nižné Repaše, Oľšavica, Spišské Podhradie, Torysky, Vyšné Repaše, Závada  
pri Levoči  
Židovské synagógy a cintoríny: Spišské Podhradie, Levoča 
Kaštiele, kúrie a parky: Granč-Petrovce, Bijacovce, Spišský Hrhov, Spišské Podhradie 
Hrady, múry a opevnenie: Levoča, Spišské Podhradie, Ordzovany  
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Levoča, Spišské Podhradie 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Brutovce, Levoča, Spišský Hrhov 
Pamiatky vedy a techniky: Spišské Podhradie, Dravce, Levoča, Vyšné Repaše, Korytné, Poľanovce 
 
OKRES MEDZILABORCE 
 
Obce s jednou NKP: Oľka, Oľšinkov, Palota, Repejov, Sukov, Volica, Zbudská Belá, Čabalovce, Ňagov, Výrava 
Obce s dvoma NKP: Čabiny, Radvaň nad Laborcom, Svetlice 
Obec s tromi NKP: Habura, Krásny Brod 
Obce so štyrmi NKP: Čertižné, Kalinov 
Mesto Medzilaborce: 7 NKP 
 
Kaplnky, kalvárie a kláštory: Krásny Brod 
Židovské synagógy a cintoríny: Radvaň nad Laborcom, Medzilaborce-Vydraň 
Kaštiele, kúrie a parky: Krásny Brod 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Čertižné, Čabiny, Habura, Kalinov, Medzilaborce 
Pamiatky vedy a techniky: Svetlice 
 
OKRES POPRAD 

 
Obce s jednou NKP: Gerlachov, Hôrka, Jánovce, Mengusovce, Mlynica, Švábovce, Vikartovce, Vydrník, Vysoké 
Tatry-Tatranské Matliare, Vysoké Tatry-Tatranské Zruby, Liptovská Teplička, Blažov-Javorina vojenský obvod 
Obce s dvoma NKP: Hozelec, Nová Lesná, Štrba, Vysoké Tatry-Vyšné Hágy, Poprad-Stráže pod Tatrami, 
Hranovnica, Lučivná 
Obce s tromi NKP: Gánovce, Spišský Štiavnik, Veľký Slavkov, Vernár 
Obce so štyrmi NKP: Batizovce, Štôla, Poprad-Matejovce 
Obec so šiestimi NKP: Vysoké Tatry-Nový Smokovec 
Obce so siedmimi NKP: Vysoké Tatry-Dolný Smokovec, Vysoké Tatry-Tatranská Polianka 
Obec s deviatimi NKP: Vysoké Tatry-Starý Smokovec 
Obce s desiatimi NKP: Poprad-Veľká, Vysoké Tatry-Štrbské Pleso 
Mesto Poprad: 12 NKP  
Obec Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica: 11 NKP 
Obec Poprad-Spišská Sobota: 73 NKP 
Obec Ždiar: 102 NKP 
Kaplnky a kalvárie: Poprad -Matejovce, Poprad -Spišská Sobota, Štrba 
Drevené kostolíky, zvonice a kláštory: Vysoké Tatry –Dolný Smokovec, Starý Smokovec, Poprad, Poprad-
Matejovce, Spišská Sobota  
Ľudové domy a usadlosti: Ždiar, Poprad –Spišská Sobota, Štôla 
Židovské synagógy a cintoríny: Gerlachov, Poprad –Spišská Sobota, Štôla, Vysoké Tatry-Štrbské Pleso 
Kaštiele, kúrie a parky: Lučivná, Batizovce, Spišský Štiavnik, Gánovce, Hozelec 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Vysoké Tatry –Tatranská Lomnica, Nový Smokovec, 
Starý Smokovec, Dolný Smokovec, Štrbské Pleso, Tatranská Polianka, Gánovce, Poprad, Poprad –Spišská sobota, 
Poprad -Veľká  
Pomníky a pamätné miesta: Vernár, Lučivná, Poprad, Poprad –Spišská Sobota, Poprad – Veľká, Spišský 
Štiavnik, Štrba, Vysoké Tatry –Štrbské Pleso, Tatranská Polianka, Tatranské Zruby, Javorina-Blažov 
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Pamiatky vedy a techniky: Liptovská Teplička, Poprad, Poprad –Matejovce, Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica, 
Vydrník, Hranovnica, Vysoké Tatry – Starý Smokovec 
 
 
OKRES PREŠOV 
 
Obce s jednou NKP: Abranovce, Bajerov, Brestov, Brežany, Fulianka, Fintice, Hendrichovce, Hrabkov, 
Chmeľovec, Chmiňany, Chminianska Nová Ves, Chminianske Jakubovany, Klenov, Kojatice, Križovany, 
Lemešany, Lesíček, Ličartovce, Medzany, Miklušovce, Podhradík, Rokycany, Ruská Nová Ves, Šindliar, 
Teriakovce,Varhaňovce, Víťaz, Vyšná Šebastová, Záborské, Záhradné, Žipov, Žehňa 
Obce s dvoma NKP: Bertotovce, Čelovce, Haniska, Kapušany, Ľubovec, Malý Šariš, Petrovany, Svinia, Šarišské 
Bohdanovce, Široké, Tulčík, , Fričovce 
Obce s tromi NKP: Červenica, Drienov, Radatice, Demjata, Ľubotice, Župčany 
Obce so štyrmi NKP: Zlatá Baňa, Hermanovce, Terňa 
Obce s piatimi NKP: Prešov-Cemjata, Chmeľov, Prešov-Nižná Šebastová 
Obec s desiatimi NKP: Lipovce, Lipovce-Lačnov 
Obec s dvanástimi NKP: Veľký Šariš 
Mesto Prešov: 257 NKP 
Prešov-Solivar: 11 NKP 
 
Kaplnky, kláštory a kalvárie: Prešov, Veľký Šariš, Prešov-Cemjata, Prešov-Nižná Šebastová 
Drevené kostolíky a zvonice: Brežany 
Ľudové domy a usadlosti: Abranovce, Lipovce, Lipovce-Lačnov, Prešov-Solivar 
Židovské synagógy a cintoríny: Ľubotice, Prešov, Široké 
Kaštiele, kúrie a parky: Demjata, Chmeľov, Prešov-Nižná Šebastová, Radatice, Svinia, Terňa, Tulčík, Záborské, 
Žipov, Fričovce, Fintice, Hermanovce, Ličartovce, Ľubotice, Ľubovec, Ruské Pekľany, Petrovany, Šarišské 
Bohdanovce, Župčany 
Hrady, opevnenia a múry: Kapušany, Ruská Nová Ves, Veľký Šariš, Prešov, Prešov-Solivar 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Prešov, Prešov-Cemjata 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Záhradné, Hermanovce, Prešov, Veľký Šariš, Župčany, Čelovce, Zlatá Baňa, 
Červenica, Drienov, Haniska, Chmeľov, Šarišské Bohdanovce    
Pamiatky vedy a techniky: Prešov, Prešov-Solivar, Veľký Šariš, areál opálových baní-Zlatá Baňa, Dubník, 
Červenica 
 
OKRES SABINOV 
 
Obce s jednou NKP: Ďačov, Hanigovce, Jakubova Voľa, Jakubany, Lúčka, Nižný Slavkov, Olejníkov, Rožkovany, 
Šarišské Sokolovce, Torysa, Sabinov-Orkucany, Šarišské Dravce 
Obce s dvoma NKP: Dubovica, Hubošovce, Lipany, Ľutina, Ostrovany, Ražňany, Uzovce, Uzovský Šalgov, 
Červenica pri Sabinove, 
Obce s tromi NKP: Drienica, Krásna Lúka,  
Obce so štyrmi NKP: Jarovnice, Kamenica, Brezovička, Krivany, Šarišské Michaľany 
Obec so siedmimi NKP: Brezovica 
Obec s ôsmimi NKP: Pečovská Nová Ves 
Mesto Sabinov: 52 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Brezovica, Ľutina, Pečovská Nová Ves 
Ľudové domy a usadlosti: Drienica, Kamenica, Krásna Lúka 
Židovské synagógy a cintoríny: Brezovica, Lipany, Pečovská Nová Ves, Sabinov 
Kaštiele, kúrie a parky: Brezovica, Červenica pri Sabinove, Dubovica, Jarovnice, Krivany, Ostrovany, Pečovská 
Nová Ves, Ražňany, Rožkovany, Šarišské Dravce, Šarišské Michaľany, Uzovce, Uzovský Šalgov  
Hrady, opevnenia a múry: Kamenica, Sabinov, Hanigovce 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Sabinov 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Brezovica, Drienica, Jarovnice, Kamenica, Krivany, Pečovská Nová Ves, 
Sabinov, Šarišské Michaľany 
Pamiatky vedy a techniky: Krivany 
 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      214 

 

 

OKRES SNINA 
 
Obce s jednou NKP: Čukalovce, Dúbrava, Hrabová Roztoka, Klenová, Jalová, Ladomirov, Michajlov, Ruská 
Volová, Osadné, Parihuzovce, Ruský Potok, Ubľa, Ulič 
Obce s dvoma NKP: Kalná Roztoka, Kolbasov, Nová Sedlica, Runina, Pčoliné, Uličské Krivé 
Obce s tromi NKP: Dlhé nad Cirochou, Stakčín, Topoľa 
Mesto Snina: 4NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Snina 
Drevené kostolíky a zvonice: Čukalovce, Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Kolbasov, Kolbasov, 
Parihuzovce, Ruský Potok, Topoľa, Uličské Krivé 
Ľudové domy a usadlosti: Klenová, Nová Sedlica 
Židovské synagógy a cintoríny: Kolbasov, Runina, Snina, Topoľa 
Kaštiele, kúrie a parky: Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Snina, Stakčín 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Osadné, Pčoliné, Snina, Stakčín, Topoľa, Uličské Krivé 
Pamiatky vedy a techniky: Dlhé nad Cirochou 
 
OKRES STARÁ ĽUBOVŇA 
 
Obce s jednou NKP: Čirč, Ďurková, Forbasy, Hraničné, Hromoš, Chmeľnica, Kolačkov, Kyjov, Legnava, 
Lomnička, Malý Lipník, Starina, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, Veľký Lipník 
Obce s dvoma NKP:, Jarabina, Kremná, Lesnica, Litmanová, Nová Ľubovňa, Plaveč 
Obce s tromi NKP: Haligovce, Kamienka, Lacková 
Obce s piatimi NKP: Nižné Ružbachy, Plavnica 
Obec so šiestimi NKP: Jakubany  
Obec so siedmimi NKP: Sulín 
Obec s jedenástimi NKP: Vyšné Ružbachy 
Obec so 62 NKP: Hniezdne  
Obec so 61 NKP: Podolínec 
Mesto Stará Ľubovňa: 32 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Podolínec 
Drevené kostolíky a zvonice: Hraničné 
Ľudové domy a usadlosti: Haligovce, Jakubany, Jarabina, Kremná, Lacková, Lesnica, Litmanová, Plavnica, 
Stará Ľubovňa, Sulín, Vyšné Ružbachy 
Židovské synagógy a cintoríny: Stará Ľubovňa 
Kaštiele, kúrie a parky: Jakubany, Nižné Ružbachy 
Hrady a múry: Plaveč, Podolínec, Stará Ľubovňa 
Meštianske domy, remeselnícke domy, vily a kúpeľné domy: Hniezdne, Podolínec, Stará Ľubovňa, Vyšné 
Ružbachy 
Pomníky a pamätné miesta: Nižné Ružbachy 
Pamiatky vedy a techniky: Čirč, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa 
Prícestné plastiky a kríže: Hniezdne, Kamienka, Kyjov, Nižné Ružbachy 
 
OKRES STROPKOV 
 
Obce s jednou NKP: Brusnica, Breznička, Bystrá, Duplín, Havaj, Jakušovce, Kolbovce, Korunková, Kručov, 
Lomné, Makovce, Miková, Miňovce, Mrázovce, Oľšavka, Potoky, Staškovce, Turany nad Ondavou, Varechovce, 
Veľkrop, Vyšná Olšava 
Obce s dvoma NKP: Breznica, Bukovce, Bžany, Chotča, Nižná Olšava, Tokajík 
Obce s tromi NKP: Tisinec, Vladiča 
Mesto Stropkov: 7 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Breznica, Bukovce, Chotča, Stropkov 
Drevené kostolíky a zvonice: Bystrá, Jakušovce, Potoky 
Židovské synagógy a cintoríny: Tisinec 
Kaštiele, kúrie a parky: Stropkov- kaštieľ s archeologickou lokalitou 
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Pomníky a pamätné miesta: Tokajík 
Pamiatky vedy a techniky: Tisinec 
Prícestné plastiky a kríže: Stropkov 
 
OKRES SVIDNÍK 
 
Obce s jednou NKP: Beňadikovce, Bodružal, Cernina, Dlhoňa, Dobroslava, Dubová, Hunkovce, Hrabovčík, 
Kalnište, Kobylnice, Korejovce, Matovce, Medvedie, Mestisko, Miroľa, Mlynárovce, Nižná Pisaná, Nižný 
Komárnik, Príkra, Pstriná, Rakovčík, Soboš, Valkovce, Vyšný Mirošov, Vyšný Orlík, Želmanovce 
Obce s dvoma NKP: Cigla, Kapišová, Stročín, Štefurov, Vyšná Jedľová, Krajné Čierno, Šarišský Štiavnik, 
Šemetkovce, Vyšný Komárnik 
Obce s tromi NKP: Jurkova Voľa, Kračúnovce, Ladomirová, Okrúhle, Radoma, Rovné, Roztoky Obce so štyrmi 
NKP: Kuková 
Obce s piatimi NKP: Giraltovce 
Mesto Svidník: 9 NKP 
 
Kaplnky a kalvárie: Cernina, Cigla, Vyšná Jedľová 
Drevené kostolíky a zvonice: Bodružal, Dobroslava, Hunkovce, Korejovce, Krajné Čierno, Ladomirová, 
Medvedie, Miroľa, Nižný Komárnik, Príkra, Šarišský Štiavnik, Šemetkovce, Vyšný Komárnik 
Ľudové domy a usadlosti: Jurkova Voľa, Krajné Čierno, Ladomirová, Pstriná, Radoma, Rovné, Roztoky, 
Šemetkovce 
Židovské synagógy a cintoríny: Giraltovce 
Kaštiele, kúrie a parky: Giraltovce, Kračúnovce, Kuková, Svidník, Želmanovce 
Pomníky a pamätné miesta: Dlhoňa, Giraltovce, Jurkova Voľa, Kalnište, Kapišová, Kuková, Svidník, Vyšný 
Komárnik 
Prícestné plastiky a kríže: Nižná Písaná, Rovné, Šarišský Štiavnik 
 
OKRES VRANOV NAD TOPĽOU 
 
Obce s jednou NKP: Babie, Banské, Benkovce, Čierne nad Topľou, Girovce, Jastrabie nad Topľou, Juskova Voľa, 
Kamenná Poruba, Majerovce, Nová Kelča, Ondavské Matiašovce, Petkovce, Petrovce, Radvanovce, Sečovská 
Polianka, Slovenská Kajňa, Vavrinec, Vlača, Zlatník, Žalobín 
Obce s dvoma NKP: Čičava, Dlhé Klčovo, Kučín, Kvakovce, Matiaška, Medzianky, Michalok, Poša, Rafajovce, 
Sačurov, Štefanovce, Tovarné, Tovarnianska Polianka 
Obce s tromi NKP: Čaklov, Ďapalovce, Hlinné, Kladzany, Soľ, Vechec 
Obce so štyrmi NKP: Bystré, Hermanovce nad Topľou , Komárany, Vyšný Žipov 
Obce s piatimi NKP: Merník , Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Skrabské 
Obce so šiestimi NKP: Sedliská 
Obec s deviatimi NKP: Vranov nad Topľou-Čemerné 
Obec s jedenástimi NKP: Hanušovce nad Topľou 
Mesto Vranov nad Topľou: 15 NKP 
 
Kaplnky, kláštory a kalvárie: Vranov nad Topľou 
Židovské synagógy a cintoríny: Bystré, Vranov nad Topľou 
Kaštiele, kúrie a parky: Hanušovce nad Topľou, Majerovce, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Skrabské, Vechec, 
Vyšný Žipov 
Hrady a múry: Sedliská, Medzianky 
Pomníky, hroby a pamätné miesta: Čaklov, Čičava, Hanušovce nad Topľou, Hermanovce nad Topľou, Kladzany, 
Komárany,  Matiaška, Merník, Petrovce, Sedliská, Skrabské, Vranov nad Topľou, Vyšný Žipov  
Pamiatky vedy a techniky: Bystré, Hanušovce nad Topľou, Sedliská, Vranov nad Topľou 
Prícestné plastiky a kríže: Ďapalovce, Komárany, Štefanovce 
 
V Prešovskom kraji sú pamiatkovo chránené tieto hrady a zrúcaniny hradov: 
Zborov, Brekov, Jasenov, Holumnica, Kežmarok, Kapušany, Lesíček, Lipovce, Podhradík, Prešov – Solivar, Ruská 
Nová Ves, Terňa – Hradisko pri Terni, Veľký Šariš, Brezovica, Hanigovce, Kamenica, Plaveč, Stará Ľubovňa, 
Mrázovce, Stropkov, Sedliská, Vranov 
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V rámci Prešovského kraja sú do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO zapísané tieto lokality: 
1. Spišský hrad a pamiatky jeho okolia (MPR Spišská Kapitula, PZ Spišské Podhradie) 
2. Historické jadro mesta Bardejov  
3. Výber najhodnotnejších drevených kostolíkov severovýchodného Slovenska (Hervartov, Kežmarok, 

Bodružal, Ladomírová) 
 
Na ploche národných kultúrnych pamiatok je nevyhnutné dodržať ustanovenia § 32 pamiatkového zákona.  
Krajský pamiatkový úrad Prešov na základe dosiaľ evidovaných archeologických lokalít určil územia 
s predpokladanými archeologickými nálezmi. Evidované archeologické náleziská v jednotlivých okresoch, uvedené 
v ÚPN VÚC 2004, sú naďalej aktuálne. Najväčšia koncentrácia archeologických nálezísk sa nachádza v okresoch 
Kežmarok, Poprad, Levoča, Sabinov, Prešov a Vranov nad Topľou. Ochranu archeologických nálezísk špecifikuje 
zákon č. 49/2002 Z.z. 
Krajský pamiatkový úrad Prešov zabezpečuje podmienky ochrany archeologických nálezísk v územnom 
a stavebnom konaní.  

 
NKP -  Stredoveké nástenné maľby – patria medzi najznámejšie, nie sú to všetky nachádzajúce sa na území           

Prešovského kraja. 
Kostol Všechsvätých Batizovce  okres: Poprad  
Kostol Všechsvätých Bijacovce  okres: Levoča 
Kostol sv. Alžbety Dravce   okres: Levoča 
Kostol sv. Jakuba Levoča    okres: Levoča 
Kostol sv. Ladislava Levoča  okres: Levoča 
Kostol Nanebovzatia Pani Márie Podolinec  okres: Stará Ľubovňa 
Kostol sv. Jakuba a Fil. Švábovce  okres: Poprad 
Kostol sv. Kataríny Veľká Lomnica okres: Kežmarok 

 
    * nie su vyznačené v grafickej časti 
 
Skanzeny:  

Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch 
Múzeum ľudovej architektúry v Humennom  
Múzeum ľudovej architektúry v Starej Ľubovni 
Múzeum ľudovej architektúry vo Svidníku 

 
Dôležitú skupinu pamiatok vo voľnej krajine predstavujú aj archeologické náleziská (sídliská, pohrebiská, 
mohylníky, hradiská, zaniknuté sakrálne stavby a panské sídla), na ktoré je riešené územie bohaté. Význam 
niektorých lokalít z hľadiska ľudského poznania je celoeurópsky, resp. až celosvetový (náleziská  pobytu 
neandertálskeho človeka v Gánovciach a Hôrke, opevnená osada z doby bronzovej v Spišskom Štvrtku). Najväčšia 
koncentrácia archeologických nálezísk (najmä v súvislosti so stavebnou činnosťou) špecifikuje zákon č. 49/2002 
Z.z. 
V súčasnosti sú evidované archeologické náleziská v katastroch nasledujúcich obcí: 
V okrese  Bardejov: 
Abrahámovce, Bardejov, Buclovany, Gaboltov, Hankovce, Kobyly, Kochanovce, Komárov, Koprivnica, Kožany, 
Kurima, Kučín, Lukavica, Lužany pri Topli, Marhaň, Nemcovce, Nižný Tvarožec, Porúbka, Šapinec, Tročany, 
Vyšná Voľa, Zborov,  Zlaté. 
V okrese  Humenné: 
Brekov, Brestov,  Humenné, Jasenov, Košarovce, Ľubiša, Myslina,  Modra, Nižná Sitnica, Vyšná Sitnica, 
Pakostov, Ptičie, Topoľovka, Udavské.  
V okrese  Kežmarok: 
Abrahámovce, Bušovce, Červený Kláštor, Holumnica, Hradisko, Huncovce, Ihľany, Javorina / v katastroch 
zaniknutých obcí /, Kežmarok, Krížová Ves, Lechnica, Lendak, Ľubica, Majere, Malý Slavkov, Matiašovce, 
Mlynčeky, Podhorany, Slovenská Ves, Spišská Belá, Strážky, Spišská Stará Ves, Stará Lesná, Stráne pod Tatrami, 
Toporec, Tvarožná, Veľká Lomnica, Vlková, Vlkovce, Vojňany, Vrbov, Žakovce. 
V okrese Levoča: 
Beharovce, Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Granč-Petrovce, Jablonov, 
Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, Nemešany, Nižné Repaše, Olšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, 
Pongrácovce, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Spišský Štvrtok, Sudenec, Uloža, Vyšný Slavkov.  
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V okrese  Medzilaborce: 
Čabalovce, Kalinov, Krásny Brod, Rožkovce, Výrava. 
 
V okrese  Poprad: 
Batizovce, Gánovce, Gerlachov, Hozelec, Hôrka, Hranovnica, Jánovce, Lučivná, Mengusovce, Mlynica, Nová 
Lesná, Poprad, Spišská teplica, Spišské Bystré, Spišský Štiavnik, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Svit, 
Štôla, Štrba, Švábovce, Veľký Slavkov, Vernár, Vikartovce, Vydrník.  
V okrese Prešov: 
Brestov, Bzenov, Červenica,  Demjata, Drienov, Dulova Ves,  Fintice, Fričovce,  Fulinka,  Geraltov, Gregorovce, 
Haniska, Hrabkov,   Chmeľov, Chminianska Nová Ves, Chmiňany, Janovík, Kapušany, Kendice, Kojatice, 
Kokošovce, Lada, Lemešany,  Lesíček, Ličartovce, Lipovce, Ľubotice, ľubovec, Malý Šariš, Medzany, Mirkovce, 
Nemcovce,  Ondrašovce, Petrovany, Podhorany,  Podhradík,  Prešov, Proč, Pušovce, Radatice, Rokycany, Ruská 
Nová Ves, Terňa, Tulčík, Seniakovce, Svinia,  Suchá Dolina, Široké, Varhaňovce, Veľký Šariš,  Šarišská Poruba, 
Víťaz, Vyšná Šebastová,  Záborské, Záhradné, Zlatá baňa, Žehňa, Župčany. 
V okrese Sabinov: 
Bodovce, Brezovica, Brezovička, Červená Voda, Drienica, Hanigovce, Hubošovce, Jakubova Voľa, Jakovany, 
Jarovnice, Jakubovany, Jarovnice, Kamenica, Krivany, Lipany, Nižný Slavkov,  Olejnikov, Ostrovany, Pečovská 
nová Ves, Ražňany, Renčišov, Rožkovany, Sabinov,  Šarišské Michaľany, Šarišské Sokolovce, Uzovce.  
V okrese  Snina: 
Dlhé nad Cirochou, Pčolinné, Stakčín. 
V okrese  Stará Ľubovňa: 
Haligovce, Hniezdne, Hraničné, Chmelnica, Jakubany, Jarabina, Kamienka, Lacková, Legnava, Lasnica, 
Litmanová, Ľubotín, Matysová, Mníšek nad Poradom, Nižné Ružbachy, Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, Podolínec, 
Starina, Sulín, Šarišské Jastrabie, Údol, Veľká Lesná, Veľký Lipník, Vyšné Ružbachy, Stará Ľubovňa. 
V okrese  Stropkov: 
Breznica, Bžany, Mrázovce, Nižná Olšava,  Stropkov, Šandal, Tokajík, Vojtovce. 
V okrese  Svidník: 
Bodružal, Dubová, Fiaš, Giraltovce, Hrabovčík, Ladomírová, Kračunovce, Lužany pri Topli,  Okrúhle, Radoma, 
Soboš, Svidník, Štefurov, Šapinec. 
V okrese Vranov nad Topľou: 
Babie, Banské, Benkovce, Bystré, Čaklov, Čičava, Ćierne nad Topľou, Ďapalovce, Ďurďoš, Hanušovce nad 
Topľou, Hermanovce nad Topľou, Hlinné, Holčíkovce, Jastrabie nad Topľou, Kladzany, Komárany, Kučín, 
Kvakovce, Majerovce, Malá Domaša, Medzianky, Merník, Michalok, Nižný Hrabovec, Nižný Hrušov, Pavlovce, 
Petkovce, Poša, Radvanovce, Rafajovce, Sečovská Polianka, Sedliská, Skrabské, Slovenská Kajňa,  Soľ, Tovarné, 
Tovarrnianska Polianka, Vlača, Vranov nad Topľou,  Vyšný Kazimír, Vyšný Žipov, Zamutov. 
 
Mnohé preskúmané archeologické náleziská bude v budúcnosti  možné využiť v rámci turistického ruchu. 
Nevyhnutnou podmienkou je však ich konzervácia, resp. náznaková rekonštrukcia zachovaných objektov 
a vybudovanie informačného systému. Vo výnimočných prípadoch je možné uvažovať aj o múzeu v prírode – 
archeologickom skanzene (Spišský Štvrtok). Medzi perspektívne lokality vhodné na prezentáciu možno 
považovať zaniknuté sakrálne  objekty vo voľnej krajine (Vlková, Poprad – Stojany, Kežmarok, Brezovička, 
Spišský Hrušov), panské sídla (Nemešany, Medzianky), sídliská (Gánovce), hradiská (Spišský Štvrtok), 
a mohylníky (Prešov). 
Samostatnou a špecificky významnou skupinou stavieb kultúrneho dedičstva tohto regiónu sú stavby a pamätné 
miesta viažúce sa na udalosti prvej a hlavne druhej svetovej vojny.Sú to predovšetkým miesta Karpatsko-
duklianskej operácie v Údolí smrti so svojim prírodným múzeom v kat. území Kapišová, pamätníky 1. čs 
armádneho zboru na Dukle a sovietskej armády vo Svidníku. V tejto súvislosti je treba spomenúť aj cintorín 
nemeckých vojakov v Prešove, Huňkovciach a v Zborove.  
Už menej známymi skutočnosťami z oblasti vojenstva je príchod bratríkov do blízkeho Bardejova, prechod ruskej 
armády do Ruska po bitke pri Slavkove a boje z čias 1. svetovej vojny v Karpatoch, kde pamätníky na tieto dni - 
cintoríny sú na susediacich územiach v Poľsku realizovaných podľa návrhov známeho slovenského architekta D. 
Jurkoviča. 
K dochovaným hmotným hodnotám sa radí spoločenská a umelecká kultúra. V regióne ľudovej kultúry sa 
zachoval najbohatší komplex svadobných obyčajov, obradovosť funkcie jedál, ako vplyv výchovného systému 
viery. Výtvarná kultúra sa tu prejavuje plošným ornamentom, v ktorom prevláda tkáný dekor. V hudobnej kultúre 
sa prejavujú prvky presahujúce z ľudovej kultúry východných Slovanov. Tanečnú tradíciu charakterizuje 
rázovitosť a dynamická rytmika. 
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Súbor týchto hodnôt je potrebné zachovať a odovzdať zveľadený budúcim generáciám. V súčasnom období bude 
pôsobiť ako faktor prezentácie Slovenska a akcelerátor špeciálnych foriem turizmu a rekreácie. 
Tento región svojou jedinečnosťou dotyku východnej a západnej kultúry, dochovanými arefaktami z čias bývalých 
a mederných dejín z obdobia začiatku a polovice 20. storočia, svojráznym folklórom spišsko - šarišskej, 
hornozemplínskej oblasti  a rusínsko - ukrajinského etnika, zachovalým prírodným potenciálom, známymi 
miestami kúpeľníctva a rekreácie, už realizovanými a pripravovanými cezhraničnými väzbami s Poľskom, skrýva 
značný potenciál rozvoja turizmu, kúpeľníctva a rekreácie, ktrorý je zatiaľ len málo využívaný. Infraštruktúra tejto 
funkcie je len z časti vybudovaná. 
 
1.2.11.4    Priestorové vymedzenie zón 
 
Priestorové vymedzenie zón na základe ekologických potenciálov a limitov  
Pre potreby rámcového stanovenia ďalších regulatívov a opatrení pre územie mimo hlavných prvkov ÚSES bola 
spracovaná účelová interpretácia a syntéza analytických výstupov RÚSES kategorizujúca krajinu do výsledných 
troch kategórií. Pre inerpretáciu boli využité : 
- pozitívne javy z hľadiska záujmov ÚSES 

       1. priestory štátnej ochrany prírody (druhý až piaty stupeň ochrany) 
       2. priestory prvkov RÚSES a Generelu NÚSES 
       3. priestory krajinársky hodnotné 
       4. priestory hodnotných lesných spoločenstiev 
       5. priestory hydroekologicky významné 

- - negatívne javy z hľadiska záujmov ÚSES 
       1. priestory ťažby nerastných surovín 
       2. priestory hygienicky narušené 
       3. priestory hospodárskej výroby 
       4. priestory sústredenej infraštruktúry 
       5. priestory intenzívnej poľnohospodárskej veľkovýroby 

- - súčasná krajinná štruktúra. 
 

Ich vzájomným priemetom a prehodnotením (lokalizácia a významnosť – intenzita) boli stanovené následovné 
zóny : 
- ekologicky hodnotné zóny - sú charakterizované vysoko kvalitnou krajinou štruktúrou    s výskytom 
významných prvkov z hľadiska záujmov ÚSES 
- štandardné zóny - charakterizované stredne kvalitnou krajinnou štruktúrou, súčasným výskytom pozitívnych a 
negatívnych javov bez ich výraznej dominancie 
- revitalizačné (narušené) zóny - charakterizované veľmi nevhodnou krajinnou štruktúrou z hľadiska ÚSES, 
prípadne nadmerným (dominantným) zastúpením negatívnych javov 
 
1.2.12   Doprava 
 
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: 
  
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 vyšeuvedené 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 
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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 medzinárodného významu: Košice a Čierna nad Tisou. 
 
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  Zmien a doplnkov ÚPN – VÚC Prešovského kraja v oblasti dopravy 
a dopravných systémov boli do tohto materiálu zapracované priemety regulatívov záväznej časti KURS 2001 
a náväzne bol  vypracovaný rozvoj dopravných sieti podporujúcich rozvoj sídelných aktivít kraja. 
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 ( TEN – T ): 
-  multimodálnym koridorom č. Va  ( TEM 4 ) Bratislava – Žilina  – Prešov/Košice  –  Záhor/Čierna nad Tisou  – 
Ukrajina, lokalizovaný pre cestné komunikácie a a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy, 
- multimodálnym koridorom s pracovným názvom Východný  „ Pobaltský koridor“ vedeným v línii PR (Lublin – 
Rzeszów) hranica PR - Vyšný Komárnik – Giraltovce -  Prešov – hranica Košického kraja - Košice – hranica MR    
(Miskolc  – 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), 
-  letiskom pre medzinárodnú dopravu v Poprade. 
V rámci doplnkovej siete TINA ( TEN – T ): 
- cestným prepojením Rzeszów – Vyšný Komárnik – Prešov – Košice – Milhosť – Miškolc (do doby realizácie   
   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), 
- cestnou komunikáciou (Pribylina) – Starý Smokovec – Ždiar – Javorina - PR s vylúčením tranzitnej nákladnej   
  dopravy v celom úseku. 
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),  
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- 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 letiská pre medzinárodnú dopravu: 
- potenciálne letiská  Prešov, 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 je tvorená cestami zavedenými do európskej cestnej siete (dohoda AGR) označovanej písmenom „E“ a 
cestami I. triedy (viď schému Širšie vzťahy 1 : 500 000) Nové administratívno - správne členenie územia 
Slovenska, v systéme návrhu dopravného riešenia VÚC preukázalo potrebu zaoberať sa i ostatnými 
komunikáciami I. a II. tiedy prepájajúcimi sídla nových okresov ako aj významnými cestami III. triedy pri potrebe 
zmeny úpravy na vyššiu triedu a pre potreby turistickej dopravy.  
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 
- druhej kategórie, bývalý južný železničný ťah: Palárikovo - Levice - Zvolen - Rožňava - Košice. 
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.  
 
Dopravné zariadenia cestnej dopravy 
 
Koncepcia cestnej dopravy 
Koncepciu cestnej dopravy kraja určuje priebeh multimodálnych koridorov : 
-  multimodálny koridor č. V.a. ( TEM 4 )   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), letisko Poprad a I/18, 
Poprad - Veľká (II./534), Poprad - Matejovce (I./67), Jánovce (I./18, II./536), Levoča (II./533),     Spišské 
Podhradie (I./18, II./547), Behárovce,  Široké (I./18), Bertotovce, Chminianska Nová Ves 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 ( Via Carpatia )  v kategórií R 24,5 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 
bude realizovať v plnom profile R 24,5. 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 doplneným uznesením vlády 
č.1084 zo dňa 19.12.2007 a č.882 zo dňa 3.12.2008.  

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 sieťcestných komunikácií tvoria koridory a úseky ciest : 
-   I/18 Lipníky - Vranov nad Topľou - Humenné / Michalovce v rámci výhľadovej siete 
    cestných komunikácií v systéme AGR, 
-  I/74 Humenné – Snina – Ubľa – hranica SR/Ukrajina ako súčasť ciest celoštátnej úrovne, 
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-   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/79 Vranov nad Topľou – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – MR ako súčasť ciest celoštátnej úrovne, 
-  I/73, II/557 Svidník –Stropkov - Medzilaborce – Palota - PR ako cestný koridor  nadregionálnej úrovne,   
-  II/559, Humenné - Medzilaborce ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
-  I/18 Prešov – Vranov – Strážske ako cestný koridor nadregionálnej úrovne, 
-  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. 
 
Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu a hraničné priechody Prešovského kraja 
 
Vstupom SR do Schengenského priestoru prestala 21.12.2007 kontrola hraničnej polície na všetkých dovtedy 
kontrolovaných hraničných priechodoch s Poľskou republikou. Namiesto pojmu "cestný hraničný priechod" sa 
používa nový pojem "cestná komunikácia pretínajúca štátnu hranicu". Na letiskách bola hraničná kontrola 
ukončená 30.4.2008. Na území kraja zostali dva hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou  a 
v pôvodnom režime zostal len jeden kontrolovaný hraničný priestor na tzv. schengenskej hranici s Ukrajinou – 
cestný priechod Ubľa-Malyj Bereznyj v okrese Snina. 
 
Hraničné priechody na úseku štátnej hranice s Ukrajinou 

Okres Snina 

-Ubľa-Malyj Bereznyj 
súčasný stav:  medzinárodný colný priechod pre všetky štáty sveta, cestný na ceste I/74, osobná 

doprava a nákladná s obmedzením tovarového styku do 3,5 t celkovej hmotnosti,   
návrh:               medzinárodný colný priechod pre všetky štáty sveta, cestný na ceste I/74 resp. na 

navrhovanej s návrhom rýchlostnej komunikácie Kapušany -Ubľa, osobná doprava a 
nákladná   doprava bez obmedzenia tovarového styku, TIR doprava, 

-  Ulič – Zabriď 
                  súčasný stav :  lesná nespevnená cesta, priechod nefunkčný,  
                  návrh :           cestný na rekonštruovanej ceste III/55824  v úseku Ulič-hranica UA, osobná doprava  

a nákladná doprava do 7,5 t , malý pohraničný styk. 
 

Cestné komunikácie pretínajúce štátnu hranicu  s Poľskou republikou 

Okres Snina 
- Osadné-Balnica- príjazd po ceste III. triedy do 3,5 t, bicyklom, peší,  
- Ruské-Roztoki Górne- turistický - bicyklom, peší.  

Okres Bardejov 
              -  Becherov-Konieczna 

súčasný stav:   cestný  na ceste II/545, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej 
hmotnosti, bez TIR, 

 návrh:   cestný - rekonštrukcia cesty II/545 v úseku Becherov - Zborov, osobná doprava a 
nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR 

-  Kurov - Muszynka 
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súčasný stav:   cestný na ceste III/5445, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t   celkovej 
hmotnosti,  

návrh:             cestný na ceste III/5445, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej 
hmotnosti, TIR doprava na úrovni  prihraničnej spolupráce s Malopoľským 
vojvodstvom,  

-  Nižná Polianka-Oźenna 
súčasný stav: prihraničný styk, príjazd po nevyhovujúcej ceste III/55724 t.č. v rekonštrukcii, peší, 

bicykle, motocykle do 50 cm3, konské povozy, 
návrh :        prihraničný styk, príjazd po rekonštruovanej  ceste III/55724, osobná doprava a  

nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti bez TIR, 
-  Stebnícka Huta-Blechnarka-Wysowa 

súčasný stav: prihraničný styk, príjazd po nevyhovujúcej lesnej ceste, v koncovej polohe len peší 
a cyklisti, 

návrh : prihraničný styk, nové cestné prepojenie v plnom rozsahu, osobná doprava a  nákladná 
doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR. 

-  Regetovka-Regetow- peši, bicyklom, lyžami, 
-  Cigeľka-Wysowa Zdrój- peši, bicyklom. 

Okres Kežmarok  
-  Lysá nad Dunajcom-Niedzica 

súčasný stav:  cestný na ceste II/543, len osobná doprava,  
návrh:   cestný na ceste II/543, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnost, 

bez TIR, 
-  Červený Kláštor - Sromowce Nižne 

súčasný stav:  medzinárodný VŠS, lávka na rieke Dunajec, peší, bicykle, 
                  návrh:  medzinárodný VŠS, lávka na rieke Dunajec, peší, bicykle, 

-  Veľká Franková-Kacwin 
                  súčasný stav :  príjazd po nevyhovujúcej  nespevnenej poľnej ceste, peší, bicykle, 

    návrh :  nové cestné prepojenie v koridore poľnej cesty, prihraničný styk, osobná doprava 
a nákladná doprava do 3,5 t. 

-  Osturňa – Lapszanka 
                  súčasný stav :  neexistuje, 
                  návrh :  malý pohraničný styk, prístup po upravenej lesnej ceste, peší, bicykle. 

Okres Medzilaborce  
-  Medzilaborce - Palota - Lupków 

súčasný stav:  železničný, osobná doprava, nákladná doprava bez obmedzenia tovarového styku, 
                 návrh:   železničný, osobná doprava , nákladná doprava bez obmedzenia tovarového   styku, 
              - Palota - Radoszyce 

súčasný stav:  cestný na rekonštruovanej ceste II/575, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t 
celkovej hmotnosti, bez TIR,  

návrh:   cestný na ceste II/575, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, 
bez TIR,  

-  Čertižné-Jaśliska 
súčasný stav :  príjazd po   neudržiavanej, pre verejnú premávku nevhodnej ceste II/559, peší, bicykle 
návrh:  príjazd po rekonštruovanej  ceste II/559, prihraničný styk, osobná doprava a nákladná 

doprava do 3,5 t. 

Okres Poprad 
-  Tatranská Javorina - Lysá Poľana 

súčasný stav:   cestný na ceste I/67, osobná doprava a nákladná doprava do 7,5 t celkovej  hmotnosti,  
od r. 2006 vylúčená TIR doprava, 

návrh :    cestný na ceste I/67, osobná doprava a nákladná doprava s obmedzením tovarového 
styku, nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, bez TIR, 

-  Podspády-Jurgow 
súčasný stav :  cestný na ceste III/06729, osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t celkovej 

hmotnosti, bez TIR, 
návrh :   cestný na ceste III/06729, osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t celkovej 

hmotnosti, bez TIR.  
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Okres Stará Ľubovňa 
-  Plaveč-Muszyna 

súčasný stav:  železničný, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia tovarového styku, 
návrh :   železničný, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia tovarového styku, 

-  Mníšek nad Popradom-Piwniczna 
súčasný stav :  cestný na ceste I/68, osobná doprava, nákladná doprava v súčasnosti vylúčená, 
návrh :   cestný na ceste I/68, osobná doprava, nákladná doprava do 7,5 t celkovej hmotnosti, 

bez TIR,    
-  Lesnica-Sczawnica 

súčasný stav :  turistický peší, bicykle, 
návrh :   turistický, peší, bicykle,  

  - Čirč-Leluchów 
súčasný stav :    cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  nákladná doprava do 7,5 t  celkovej hmotnosti,  
návrh:  medzinárodný VŠS, cestný pri ceste I/77, osobná doprava,  nákladná doprava do 7,5 t    

celkovej   hmotnosti, 
-  Legnava-Milik 

súčasný stav:  prístup po nespevnenej poľnej ceste, bez premostenia rieky  Poprad – nefunkčný, 
návrh:        cestný na ceste III/54332 , nový cestný most cez rieku Poprad, osobná doprava,   

nákladná doprava do 7,5 t celkovej  hmotnosti, prihraničný styk. 
-  Sulín-Źegiestów 

                 súčasný stav:  nezriadený, 
                 návrh:  malý pohraničný styk, príjazd po ceste III/54336, lávka pre peších cez rieku Poprad, 

parkovisko, peší, bicykle, 
               -  Malý Lipník – Andrzejówka 
                  súčasný stav:  prechod neexistuje, 
                  návrh:   MPS, prístup po rek. Poľnej ceste, lávka pre peších cez rieku Porad, peší a bicykle. 

-  Litmanová- Jaworky- peši, bicyklom 
-  Stráňany- Jaworky- peši, lyžami, 
-  Veľký Lipník-Szlachtowa- peši, bicyklom, lyžami. 

Okres Svidník 
-  Vyšný Komárnik-Barwinek 

súčasný stav :  cestný na ceste I/73, E371, osobná doprava a nákladná doprava bez obmedzenia, TIR 
doprava, bez obmedzenia tovarového styku, 

návrh:   pre VŠS, cestný na ceste I/73, E371, R4, osobná doprava a nákladná doprava bez 
obmedzenia , TIR doprava,  bez  obmedzenia tovarového styku.  

Vysvetlivka: VŠS – všetky štáty sveta 

 
Základná komunikačná sieť okresov 
 
Okres Poprad 
Ťažiskový dopravný koridor vo východo - západnom smere bude tvoriť multimodálny koridor Va, v ňom trasa 
diaľnice D-1 vedená súbežne s cestou I/18. Trasa diaľnice sa vo svojom vývoji upresňovala, v súčasnosti je 
stabilizovaná a postupne realizovaná v trase naznačenej v situácii 1 : 50 000, vrátane  jej napojovacích uzlov.  
Na zrealizovaný úsek v plnom profile D-26,5/120   Važec– Mengusovce naväzuje v súčasnosti rozostavaný  úsek 
Mengusovce - Jánovce tiež v plnom profile s križovatkami Štrba (III/018144), Mengusovce (I/18), Poprad –letisko 
(I/18),  Poprad –Veľká (II/534), Poprad - Matejovce (I/67) 
-  cesta I/67 okres zasahuje v  úsekoch: 

a) Poprad – Matejovce - Kežmarok. Problém tvorí cestný ťah mestom pri potrebe jeho skapacitnenia, 
prejazdný úsek mestom je preto navrhovaný v kategórii MZ 16,5/60. Cestný úsek Poprad - Matejovce –
Kežmarok - Spišská Belá–Stará Ľubovňa – Mníšek nad Popradom – PR patrí do siete cestných 
komunikácií celoštátnej úrovne a v úseku T.Javorina - Spišská. Belá – Poprad- Vernár - I/66  je súčasťou  
hlavného koridoru pre medzinárodnú turistickú dopravu. 
Úsek  Poprad-Matejovce - Kežmarok je navrhovaný v novej samostatnej trase s južnými obchvatmi V. 
Lomnice a Huncoviec v kategórii C 22,5/80. Mesto Kežmarok sa navrhuje obísť západným obchvatom.  

b) Poprad – Hranovnica - Vernár, úsek má charakteristickú medziokresnú dopravu, čiastočne  nadregionálnu   
turistickú t. č. s pomerne nízkym zaťažením.  Je navrhovaný ako hlavný koridor pre medzinárodnú 
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turistickú dopravu. Navrhovaná kategória cesty  C 11,5/80,60 s východným obchvatom Hranovnice 
a tunelom v úseku Vernár sever – napojenie cesty I/66 

-  cesta I/66 v krátkom úseku od hranice s BB krajom v napojení na cestu I/67 sa navrhuje na rekonštrukciu 
       v kontexte s ÚPN-VÚC BB kraja 
- cesta II/537 Podbanské - Štrbské Pleso - Starý Smokovec - Tatranská Lomnica - Tatranská Kotlina (napojenie na    

I/67) je súčasťou hlavného koridoru pre medzinárodnú turistickú dopravu  s vylúčením tranzitnej nákladnej 
dopravy v celom úseku a sprístupní strediská Vysokých Tatier, cez ktoré prebieha ako tzv. Cesta slobody. 
Vzhľadom na požiadavku regulácie dopravy vo Vysokých Tatrách, jej parametre v kategórii C 9,5/60 pri 
obmedzenom režime individuálnej dopravy by mali vyhovovať. Vnútorná územná organizácia stredísk Starý 
Smokovec a Tatranská Lomnica vyžadujú  riešenie preložiek tejto cesty, stredisko Starý Smokovec má preložku 
navrhovanú po južnom okraji zástavby vrátane cestného tunela dĺžky 450m a nového napojenia cesty II/534.  
Prejazdné úseky intravilánmi sídiel sú navrhované v kategórii B2- MZ 8,5/50 okrem T. Lomnice, kde je 
navrhovaná kategória MZ 12,5/50 Základný komunikačný systém cestnej dopravy mesta Vysoké Tatry je 
riešený v ÚPN mesta Vysoké Tatry. 

- cesta II/538 Tatranská Štrba - Štrbské Pleso,  po dostavbe diaľnice D-1 sa navrhuje jej predĺženie v trase cesty 
    III/018144 do obce Štrba s napojením na diaľnicu pri obci Štrba (kategória C-9,5/60), 
- cesta II/539 Mengusovce - Vyšné Hágy má podobnú funkciu radiálnej obsluhy stredísk Vysokých Tatier, s  
    nárastom dopravy, vzhľadom k liečebnému charakteru strediska Vyšné Hágy, sa nepočíta (C-9,5/60), 
- cesta II/534 Poprad mesto - Poprad Veľká (napojenie na D-1) - Starý Smokovec, cesta je stavebne a parametrami 
    vyhovujúca (C-11,5/70), v rámci ÚPN mesta Vysoké Tatry je riešená úprava 
   jej vypojenia na navrhovanú preložku  Cesty slobody (II/537). 
-  cesta II/540 Veľká Lomnica – Tatranská Lomnica s navrhovanou preložkou do trasy III/5377 v kategórii C 
     9,5/60 a v úseku apartmánových domov v areáli Eurocamp v kategórii B2-MZ 14/60. V úseku areál Eurocamp- 
       Veľká Lomnica v kategórii C 9,5/60 
-   cesta III/5377 s navrhovanou preložkou do trasy II/540 v úseku od križovatky s II/537 po križovatku s II/540 
       v kategórii C 7,5/60 a B3-MZ 8,5/50. 

 
Okres Kežmarok 
Dopravnú os okresu tvoria cesty I. triedy celoštátnej úrovne a to : 
- cesta I/67 v úseku Poprad - Matejovce (napojenie na D-1) - Kežmarok - Spišská Belá – (I/77 Stará Ľubovňa). 

Dopravné problémy sídiel Kežmarok a Spišská Belá sa riešili v ÚPN  týchto miest návrhom preložiek po 
západnom okraji zastavaného územia. Úsek Spišská Belá - Kežmarok je navrhnutý v novej trase v rámci 
realizácie obchvatov v kategórii C-22,5/80 a C 11,5/80 (Spišská Belá)                                                         

- cesta I/67 V úseku Spišská Belá – Tatranská Javorina - štátna hranica SR/PR je v kategórii C-11,5/80,  
prechádzajúca schváleným územím Tatranského národného parku a sídlami Ždiar a Tatranská Kotlina,  
alternatívna trasa pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana. 
Cesta I/67 je súčasťou hlavného koridoru pre medzinárodnú turistickú dopravu s vylúčením nákladnej 
dopravy nad 7,5t v úseku  Spišská Belá – Tatranská Javorina – Lysa Polana/Podspády -Jurgow (PR),  

- cesta I/77 Spišská Belá – Podolínec - (Stará Ľubovňa). Preložky cesty v uvedených sídlach ako aj úprava 
pôvodnej trasy sa navrhujú v kategórii C-11,5/80 so západným obchvatom Bušoviec v kontexte s obchvatom 
Spišskej Belej. 
Významné postavenie v dopravnom systéme okresu majú cesty II.triedy: 

- cesta II/536 Kežmarok - Abrahámovce – Jánovce (I/18), napojenie na D-1 v križovatke Spišský Štvrtok, má 
funkciu nadregionálnu a tvorí významnú turistickú trasu v prepojení PR (T.Javorina, Podspády) - Krompachy 
v náväznosti na hlavný koridor pre medzinárodnú turistickú dopravu reprezentovaný cestou I/67. Vyžadujú sa 
obchvaty sídiel Kežmarok,  Ľubica, Vrbov a Vlková, cesta v parametroch C-11,5/80. 

- cesta II/540 Veľká Lomnica - Tatranské Matliare prepojuje dopravne dôležité strediská Eurocamp FIS a so 
strediskami Tatranská Lomnica a Starý Smokovec. Vyžadujú sa úpravy v súvislosti s napojením na preložku 
I/67 vo Veľkej Lomnici na odstránenie úrovňových železničných priecestí. Návrh kategórie cesty C 9,5/60. 

- cesta II/542 Spišská Belá (napojenie I/67) - Slovenská Ves - Spišská Stará Ves s obchvatmi týchto sídiel ústí do 
cesty II/543. Návrh kategórie C 9,5/80,60 korešponduje s jej stúpajúcim významom v rámci turistickej 
dopravy generovanej mikroregiónom Zamagurie. Koridor cesty II/542 je súčasne alternatívnym  koridorom 
pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana, ktorej trasa cez Poľské a Slovenské prihraničné územie  je 
predmetom spracovania ÚPD prihraničnej spolupráce v koordinácii s poľskými riešiteľmi na základe 
medzivládnej dohody,                       

- cesta II/543 hraničný priechod Lysá nad Dunajcom - Červený Kláštor - ( s obchvatmi týchto sídiel), požaduje sa 
rekonštrukcia v kategórii C 9,5/60. Cesta má mimoriadne veľký význam pre turistickú dopravu v kontexte 
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s vodnou nádržou Niedzica a projektom územného rozvoja prihraničia SR a PR. Koridor cesty II/543 je 
súčasne alternatívnym  koridorom pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via Montana,  ktorej trasa cez Poľské 
a Slovenské prihraničné územie  je predmetom spracovania ÚPD prihraničnej spolupráce v koordinácii 
s Poľskými riešiteľmi na základe medzivládnej dohody,  

- navrhované  prepojenie ciest I/67 Ždiar – III/5422 Veľká Franková – II/542 Spišské Hanušovce ako   cesta III. 
triedy v kategórii C 7,5/60 ako trasa pre turistickú dopravu v línii V. Tatry – Zamagurie  v kontexte s projektom 
územného rozvoja prihraničia SR a PR, 
- predlženie cesty III/06724 do komplexu klimatických kúpeľov navrhovaných severozápadne od obce Malý 
Slavkov a jej napojenie na preložku I/67 v mimoúrovňovej križovatke.                        
 
Okres Stará Ľubovňa 
Okres má charakteristickú východo - západnú dopravnú os cesty I/77, ktorá je zaradená v úseku (Poprad ) Spišská 
Belá – Stará Ľubovňa do siete cestných komunikácií celoštátnej úrovne.  
V severojužnom smere sú to cesty:   
- I/68 Prešov - Sabinov - Ľubotín ako cestná komunikácia celoštátnej úrovne, 
- II/543 Lysá n. Dunajcom – Červený  - Kláštor – Hniezdne ako významná turistická trasa    Zamaguria a súčasť   

cestnej komunikácie 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 – Medzilaborce – Palota – PR (Radoszyce) - alternatívny  koridor pre tzv. Karpatskú cestu resp. Via 
Montana ). 

Tieto cesty sa radiálne koncentrujú v okresnom sídle. Cesta I/77 má charakteristické tri úseky :  
-úsek Podolínec - Stará Ľubovňa (napojenie na I/68) v kategórii C 11,5/80,60 vyžaduje preložky v sídlach 

Podolínec, Nižné Ružbachy a Hniezdne. Trasy upresnia nižšie stupne územných plánov týchto sídiel,  
-úsek Stará Ľubovňa - Ľubotín je spoločný s cestou I/68, postupne sa homogenizuje do kategórie   C 11,5/80 

s požiadavkou na odstránenie najzávažnejších dopravných závad,  t. j. obchvat obce Plavnica, most cez rieku 
Poprad v Starej Ľubovni, 

-úsek Ľubotín - Čirč - Obručné - smer Bardejov, súčasť  cestnej komunikácie 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 – Medzilaborce – Palota – PR,  cesta v 
súčasnosti spĺňa medziokresnú dopravnú funkciu severnej častí východného Slovenska, ktorá vinou 
hospodárskej stagnácie v tejto časti kraja má veľmi nízke dopravné zaťaženie. Dnešnú minimálnu kategóriu  
C 7,5 odporúčame postupne homogenizovať do kategórie  C 11,5/80. 

- cesta I/68 na úseku Stará Ľubovňa - Mníšek nad Popradom - štátna hranica PR je pokračovaním cesty 
celoštátneho významu I/77 Poprad – Spišská Belá – Stará Ľubovňa, má horský charakter s ťažkými dopravno-
technickými podmienkami. Požadovaná je úprava cesty na kategóriu C 11,5/70. 

 úsek cesty I/68 Ľubotín - Pusté Pole - smer Prešov sa postupne homogenizuje v kategórii C 11,5/80 
s odstránením dopravných závad, s obchvatom obce Plavnica,  

- cesta II/543 v úseku Hniezdne (I/77) - Kamienka - Červený Kláštor. Komunikácia vyžaduje rekonštrukciu na 
kategóriu C 9,5/60 s vylúčením priebežnej dopravy sídlami Kamienka a Červený Kláštor, podľa možnosti aj 
sídlom Veľký Lipník ako alternatívny  koridor pre tzv. Karpatskú cestu  resp. Via Montana                                                                     

- cesty III. triedy číslo 54332, 54336 a 54112 v trase Plavnica - Malý Lipník - Sulín - Medzibrodie – Kače - 
Mníšek nad Popradom tvoria významnú turisticko-rekreačnú a hospodársku trasu s obsluhou úzkeho 
prihraničného pásma rieky Poprad. Výrazne rozvinutá turisticko rekreačná zóna na poľskej strane vyžaduje 
protiváhu aj na slovenskej strane. Cesta sa požaduje v minimálnej kategórii C 7,5/60 a jej prepojenie na I/68 
v úseku Sulín-Kremná v kategórii C 7,5/60. 

 
Okres Bardejov 
Okres má pomerne priaznivo a pravidelne rozdelenú sieť základných ciest v okrese. Napriek výraznej východo-
západnej osi cesty I/77 sa  pre diaľkovú dopravu medziregionálneho charakteru využíva cesta II/545, čo 
preukazuje aj posledné sčítanie dopravy z roku  2005: 
 - cesta I/77 Obručné - Tarnov - Bardejov (obchvat centra)  - Nižná Polianka - smer Svidník je  súčasťou  cestnej 

komunikácie v prihraničnom ČR/SR/PR  západo-východne orientovanom cestnom koridore celoštátneho 
významu  na území krajov Žilina a Prešov v línii Spišská Stará Ves – Stará Ľubovňa – Bardejov – Svidník – 
Medzilaborce – Palota. Cesta má veľký počet závadných prieťahov cez sídla, ktoré je nutné postupne riešiť 
obchvatmi v kategórii C 11,5/80 (podobne ako úpravu celej pôvodnej trasy) . Sú to sídla Tarnov, Rokytov, 
Mokroluh, Lenartov, Malcov, Gerlachov, Bardejov - mesto, Zborov, Nižná Polianka.   
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- cesta II/545 PR - Becherov – Bardejov – Kapušany (I/18, E371)  je cestou nadregionálneho výrazu a funkčne sa 
delí podľa úsekov : 

• Zborov - Becherov - štátna hranica PR, cestná komunikácia pretínajúca štátnu hranicu , pre  
osobnú a nákladnú dopravu s obmedzením  tovarového styku do 7,5t celkovej hmotnosti.  Úsek 
cesty má toho času veľmi nízke dopravné zaťaženie. Navrhovaná je kategória C 9,5/60. 

• Bardejov - Demjata - smer Kapušany pri Prešove už má z veľkej časti vyhovujúcu úpravu 
v kategórii C 11,5/80. Táto kategória aj charakter dopravy, po otvorení komunikácie III/5445 
pretínajúcej štátnu hranicu v úseku Kurov - Muszynka (smer Nowy Sacz), zodpovedá 
požiadavke na úpravu celého úseku cesty II/545 v kategórii C 11,5/80. Prevládajúca tranzitná 
doprava vyžaduje obchvaty sídiel Zborov, Kľušov, Kobyly a Raslavice a juhozápadný obchvat 
Bardejova a miestnej časti Dlhej Lúky ako aj kvalitné mimoúrovňové napojenie na cestu I/18 
a R4 v križovatke Kapušany. 

- cesta III/5445 Tarnov (I/77) – Kurov – hranica PR (Muszynka – Krynica) je zaradená medzi cesty     
      nadregionálneho významu s funkciou turistickej dopravy v slovensko – poľskom prihraničnom priestore najmä 
      v relácii kúpele Krynica  – Bardejov – Bardejovské kúpele resp. kúpele Krynica – Bardejov – Domaša, 
- cesta III/5565 v úseku Bardejovská Nová Ves - Kučin - Marhaň - Giraltovce z dôvodu očakávaného rozvoja  
     osídlenia, ale hlavne turisticko-rekreačnej dopravy v smere Nowy Sacz (kúpele Krynica) - Bardejov - 

Bardejovské kúpele - Giraltovce - smer Domaša, prípadne Zemplínska Šírava, navrhujeme previesť  formou 
homogenizácie na cestu II. triedy. Cesta vyžaduje preložky kritických úsekov prieťahov sídiel Dubinné, 
Kurima, Kučín, Brezov a v meste Giraltovce. 

 
Okres Svidník 
Okres má vo svojej pozdĺžnej osi vedený koridor severo-južnej trasy rýchlostnej komunikácie R4 v kategórii R 
24,5  ako súčasti multimodálneho koridoru s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ (Via Carpatia) vedeným 
v línii PR (Lublin – Rzeszow) – Prešov – Košice – MR (Miškovec – Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul, 
s ktorou sa súbežne ponechávajú úseky cesty I/73 pre obsluhu sídiel v urbanizačnom koridore. Súbežná cesta I/73 
sa ponecháva v pôvodnej úprave s možnosťou úprav prejazdných úsekov na kategórie miestnych komunikácii za 
účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky. Návrh  komunikácie R4 je v súlade s KÚRS 2001 a s Novým 
projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, doplneným uznesením vlády č. 1084 zo dňa 19.12.2007 a č. 882 
zo dňa 3.12.2008. 
- cesta I/77 v úseku Nižná Polianka - Svidník  je  súčasťou  cestnej komunikácie 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 – Medzilaborce – Palota a vyžaduje úpravu 
v kategórii C 11,5/80, v úseku Nižný Orlík - Svidník na MZ-14/80 a obchvat obce Nižná Polianka 

 
Okres Stropkov 
Okres má charakteristickú dopravnú os v koridore cesty I/15  v severo-južnom smere,  
- cesta I/15 v úseku Stročín (napojenie na I/73, R4, E371) - Stropkov -  Turany nad Ondavou - pozdĺž východného 

brehu vodnej nádrže Veľká  Domaša – Sedliská – ( Vranov nad Topľou) má dôležitý medziokresný význam s  
pomerne silným zaťažením medzi mestami Stropkov a Svidník a nadregionálny význam vo väzbe na cestu 
I/79 Vranov n. Topľou – Trebišov – Slovenské Nové Mesto – Sátoraljaújhely MR) / Čierna n. Tisou – Čop 
(Ukrajina). Z  hľadiska navrhovaného rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v  priestore vodnej nádrže Veľká 
Domaša, cesta  je hlavnou  prístupovou trasou zo severu najmä pre potencionálnu klientelu z  Poľskej 
republiky, čo umocní realizácia navrhovaného severojužného  rýchlostného cestného prepojenia R4 hranica 
PR - Vyšný  Komárnik - Svidník - Prešov - Košice - hranica MR. Návrh  komunikácie R4 je v súlade s KÚRS 
2001 a s Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, doplneným uznesením vlády č. 1084 zo dňa 
19.12.2007 a č. 882 zo dňa 3.12.2008, súčasne je to schválený doplnkový koridor TINA s medzinárodnými 
trasami E371, E50a E71. Požadovaná je  úprava v kategórii C 11,5/80 vrátane preložiek okolo sídiel  Tisinec, 
Stropkov a lokálnej preložky trasy v úseku  Turany nad Ondavou - Nová Kelča tak, aby súčasný úzky pruh 
územia  medzi východným brehom vodnej nádrže a cestou II/557 sa rozšíril  tak, aby odstup cesty od vodnej 
nádrže spĺňal hygienické aspekty  rekreácie, umožnil účinnú ochranu životného prostredia v pobrežnom  
pásme a súčasne vytvoril priestor pre rekreačné aktivity. Z uvedených dôvodov je cesta  I/15 v novej trase s 
obchvatmi obcí Stročín, Tisinec, Stropkov, Breznica, Miňovce. 

- cesta II/575 Stropkov - Havaj - Krásny Brod je  súčasťou  cestnej komunikácie 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 – Medzilaborce – Palota. Cesta vyžaduje 
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homogenizáciu v kategórii C 9,5/70 a riešenie obchvatov sídiel Havaj, Makovce, Chotča, Bukovce a ako 
dlhodobý výhľad severný obchvat mesta Stropkov, 

-  cesta II/554 v úseku Havaj - Repejov v kategórii C 7,5/60 sa ponecháva v pôvodnom usporiadaní a funkcii,  
- cesta II/556 Fijaš - Ruský Kručov prepája cestu I/15 s cestou  I/73  (E371), výhľadovo tiež s navrhovanou 

severojužnou rýchlostnou  komunikáciou R4, a z hľadiska rozvoja rekreácie a cestovného ruchu v  priestore 
Veľká Domaša má veľký význam ako severná tangenta tejto  vodnej nádrže s funkciou privádzača hlavne do 
rekreačného strediska Valkov navrhovaného ako významné stredisko rekreácie a  cestovného ruchu a to zo 
smeru Prešov, Košice, MR a čiastočne aj zo  smeru Bardejov a PR v kontexte s cestami  pretínajúcími štátnu 
hranicu II/545 úsek Bardejov - Becherov a  III/5445 Kurov - Muszynka a navrhovanou úpravou cesty III/5565 
v trase Bardejovská Nová  Ves - Kučín - Giraltovce. Cesta II/556 vyžaduje homogenizáciu na  kategóriu  C 
9,5/60 a doriešenie nevyhovujúcich prieťahov obcami  Fijaš a Ruský Kručov v kategórii B2-MZ 11,5/50, 

- cesta III/55617 Lomné - Bžany naväzuje na cestu II/556 a je  nástupnou trasou do rekreačného strediska Valkov. 
Pre zabezpečenie  kvalitného prístupu je potrebné túto cestu homogenizovať na kategóriu min S 7,5/60 a  
prepojenie obce Bžany s rekreačným strediskom Valkov v súčasnosti  realizované pomocou nevyhovujúcej 
účelovej komunikácie, prekategorizovať a rekonštruovať na kategóriu MOK 7,5/40.  

 
Okres Medzilaborce 
Územie okresu má základné cesty orientované v severojužnom smere, v návrhu sa odporúča zvýraznenie úseku 
východo-západnej príhraničnej cesty II/575 v severnej časti východného Slovenska ako  súčasti  cestnej 
komunikácie 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 – Medzilaborce – 
Palota.   
- cesta II/559 v úseku Hrabovec nad Laborcom - Medzilaborce vyžaduje úpravu v kategórii  C-9,5/80, dopravne je 

cesta pomerne slabo zaťažená. V úseku Medzilaborce - Čertižné - hranica PR je potrebná rekonštrukcia 
v kategórii  C 7,5/60 ako pre cestu pretinajúcu štátnu hranicu pre prihraničný styk, len osobná doprava. 

- cesta II/575 v úseku Malá Poľana - Krásny Brod a v úseku Medzilaborce - Palota – štátna hranica PR sa navrhuje 
upraviť na kategóriu C-9,5/70 ako plánovaná cestná komunikácia pretínajúca štátnu hranicu  pre  osobnú 
dopravu a nákladnú dopravu s obmedzením tovarového styku, do 7,5t celkovej hmotnosti.  

- cesta II/554 v úseku Repejov - Ruská Kajňa má miestny význam, navrhuje sa  v kategórii, C 9,5/60 
- cesta II/567 s územnou rezervou na jej  úpravu na kategóriu C 9,5/60 a na obchvaty sídiel Výrava a Nižná  

Jablonka. 
 
Okres Humenné 
Okres má hlavnú dopravnú os vo východo-západnom smere ako cestu I/74, ktorá je cestou celoštátnej úrovne v  
úseku Humenné – Snina – Ubľa – Ukrajina a tvorí aj os okresu Snina od hraničného priechodu Ubľa až po 
Strážske, kde sa hlavné dopravné smery rozdelia na smery Vranov nad Topľou a Michalovce.  
 - cesta I/74 zostáva v pôvodnej trase s územnou rezervou na súbežnú trasu navrhovaného cestného prepojenia 

Lipníky – Ubľa s možnosťou úprav prejazdných úsekov na kategórie miestnych komunikácii a za účelom 
zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky,  

-  navrhované cestné prepojenie Lipníky-Ubľa v koridore cesty I/74  
- cesta II/559 v úseku Humenné - Hrabovec nad Laborcom v požadovanej kategórii  C 9,5/80 s rezervou na 

obchvaty obcí Zbudské, Hankovce, Kochanovce, Lackovce so zaústením do pôvodnej cesty  I/74 v priestore 
Humenné (Krámová). 

- koridor cesty II/558 v úseku Humenné - Závadka - Továrne je v trase Lipníky – Vranov  n. Topľou – 
Humenné/Michalovce súčasťou výhľadovej siete cestných komunikácií zaradených podľa európskych dohôd 
AGR v kategórii  C 11,5/80  

- cesta II/554 v úseku Ruská Kajňa - Košarovce má spojovací charakter s minimálnym dopravným zaťažením. 
Požadovaná úprava je C 7,5/60, 

- cesta II/567 v úseku Nižná Jablonka - Hostovice v priebežnej trase cez okres Humenné bude v plnej dĺžke plniť 
medziokresnú dopravnú funkciu v prepojení miest Medzilaborce a Snina. Navrhuje sa úprava v kategórii C 
9,5/70.  

-  preložka cesty III/55813 v priestore Podskalka v úseku od napojenia tejto preložky cesty na cestné prepojenie 
Lipníky – Ubľa (preložka I/74) v križovatke v lokalite Krámová po kataster obce Ptičie a jej rekonštrukcia 
v priebehu katastrom obce Ptičie v jestvujúcej trase po odbočku do obce Ptičie a rekonštrukcia naväzujúceho 
úseku cesty III/558014 v kategórii štvorpruhovej cesty II. triedy, vrátane novej trasy do nástupného priestoru 
Tematického zábavného parku Vtáčie údolie,  za účelom vytvorenia primeraného dopravného napojenia 
Tematického zábavného parku Vtáčie údolie na nadradený dopravný systém,   
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 - rekonštrukcia  cesty III/55813 v úseku odbočka Ptičie – Porúbka v kategóri C 7,5/60 za účelom posilnenia 
rekreačných aktivít v kontexte so záujmovým územím Vtáčie údolie.  

 
Okres Snina 
Urbanizačnú os okresu tvorí priebežná cesta I/74, ktorá je cestou celoštátnej úrovne a do ktorej ústia 
v severojužnom smere ostatné spojovacie cesty II/556 a III/55916, 
-      navrhované cestné prepojenie Lipníky – Ubľa v koridore cesty I/74, 
-  cesta I/74 v úseku Kamenica nad Cirochou - Snina - Ubľa - štátna hranica Ukrajina v jestvujúcej trase 

s možnosťou úprav prejazdných úsekov na kategórie miestnych komunikácii a za účelom zvýšenia bezpečnosti 
cestnej premávky,  

-      cesta II/567 v úseku Hostovice, Pčoliné-Snina s územnou rezervou na jej  úpravu na kategóriu C 9,5/60,  
- cesta II/558 ako verejnú cestu v  úseku Jalová - Starina - Príslop požadujeme zrušiť pre verejnú dopravu 

z dôvodu jej kolízie s prvým ochranným pásmom hygienickej ochrany vodárenskej nádrže Starina, 
- cestné prepojenie Osadné – hranica PR  (Balnica)  v kategórii cesty III. triedy, 
- cestné prepojenie Ulič – hranica Ukrajina (Zabriď), rekonštrukcia cesty III. triedy, 
- nové cestné prepojenie v línií Stakčín  - Stakčínska Roztoka  - Príslop v kategórii cesty II. triedy ako  

náhrada za vylúčený úsek II/558 Jalová –Príslop. 
 
Okres Vranov nad Topľou 
Okres ma pomerne hustú sieť nadradenej a základnej cestnej siete, ktorej dopravnú os tvorí priebežná cesta I/18 vo 
východo-západnom smere a ktorá  je v trase Lipníky – Vranov  n. Topľou – Humenné/Michalovce súčasťou 
výhľadovej siete cestných komunikácií zaradených podľa európskych dohôd AGR, v severo-južnom smere sú to 
cesty I/15 Stropkov - Vranov a I/79 Vranov - Trebišov - štátna hranica MR,  
- cesta I/18 v úseku Prešov – Kapušany - Lipníky–Vranov nad Topľou – Strážske v spoločnom koridore s  

navrhovaným cestným prepojením Lipníky – Ubľa s možnosťou úprav prejazdných úsekov na kategórie 
miestnych komunikácii a za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, s južným obchvatom mesta 

      Vranov nad Topľou, v kontexte s východným obchvatom cesty I/79 
-   navrhované cestné prepojeníe Lipníky – Ubľa v koridore cestz I/18 
- cesta I/79 v úseku Vranov nad Topľou (východný obchvat) – Sačurov ( obchvat )  - Sečovská Polianka (obchvat) 

kategórie  C11,5/80 - Trebišov – Slovenské Nové Mesto – hranica MR/UA, 
- cesta I/15 v úseku Turany nad Ondavou - Malá Domaša - Sedliská.  Komunikácia v kategórii C 11,5/80 

zabezpečuje okrem priebežnej  medziokresnej dopravy aj distribučnú  dopravu ku strediskám  rekreácie pri 
vodnej nádrži Domaša (Nová Kelča, Holčíkovce a  Poľany). Rozvoj rekreačných aktivít v tomto priestore 
vyžaduje  zabezpečenie územnej rezervy v úseku Nová Kelča - Turany pre preložku tejto cesty tak, aby  
odstup cesty od vodnej nádrže spĺňal hygienické aspekty rekreácie,  umožnil účinnú ochranu životného 
prostredia v pobrežnom pásme a  súčasne vytvoril optimálny priestor pre dobudovanie aktivít  rekreácie a 
cestovného ruchu. Pre obec Benkovce sa navrhuje východný obchvat v kategórii C 11,5/80  

-  cesta I/15 v úseku Vranov nad Topľou - Továrne sa navrhuje v kategórii C 9,5/80.  
- cesta II/554 v úseku Košarovce - Továrne - Nižný Hrušov má spojovací význam, požadovaná úprava je na 

kategóriu C 9,5/70 
- cesta III/5561 v úseku  Hanušovce nad Topľou  - Matiaška  a III/5573 v úseku Matiaška - Detrík -  rekreačné 

stredisko Dobrá - Malá Domaša má rozhodujúci  význam pre návštevnosť rekreačného strediska Dobrá 
navrhovaného ako  významné stredisko cestovného ruchu a to zo smeru Prešov -  Košice - MR. Cestu v úseku  
Remeniny - Matiaška - Detrík a čiastočne  v úseku Malá Domaša - rekreačné stredisko Dobrá je potrebné  
upraviť na kategóriu  cesty III. triedy  

-   cesta II/576 – preložka (obchvat sídla Vechec) v kategórii C 11,5/80 s napojením na obchvat mesta Vranov nad 
       Topľou – z dôvodu bezpečnosti obyvateľov obce Vechec od ťažkej nákladnej dopravy, vyvolanej zvýšenou 
       ťažbou stavebného kameňa – andezitu, v množstve 500 000 t /rok z kameňolomu Vechec, kde dobývanie 
       prebieha denne v čase od 600 – 2200 hod. s hybnosťou 156 prejazdov 32 t  nákladných áut odvozu kameňa 
       denne. 
 
Okres Levoča 
V cestnej doprave okresu dominuje multimodálny koridor č. Va  ( TEM 4 ) Bratislava – Žilina – Prešov/Košice –  
Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina t.z.  trasa diaľnice D-1 a súbežná cesta I/18 v západo-východnom smere  Do 
tejto trasy  ústia priečne cestné radiály, ktoré umožňujú napojenie na D1 
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-   D1 v úseku Jánovce –Jablonov (v súčasnosti právoplatné stavebné povolenie) má v mimoúrovňovej  križovatke 
Levoča  riešené napojenie mesta Levoča privádzačom na I/18 a súčasne napojenie Spišskej Novej  Vsi 
zapojením cesty II/533 do tejto križovatky 

-   D1 v úseku Jablonov- Studenec (v súčasnosti právoplatné územné rozhodnutie) došlo k  zmene názvu križovatka 
Nemešany na križovatka Spišské Podhradie. Križovatka rieši napojenie na cestu I/18 

-   D1 v úseku  Studenec-Behárovce (v súčasnosti právoplatné stavebné povolenie) má v mimoúrovňovej 
 križovatke Behárovce napojenie na I/18 a cez I/18 napojenie na cestu II/547 Spišské Vlachy-Krompachy 
v náväznosti na jej navrhovaný východný obchvat mesta Spišské Podhradie 

-  D1 v úseku Behárovce – Fričovce (okres PO) s tunelom Branisko je D1 v prevádzke pričom celý tunel a úsek 
Behárovce- tunel je zrealizovaný v polovičnom profile 

-  cesta I/18 vedie súbežne s trasou diaľnice D-1 na úseku Spišský Štvrtok - Beharovce. Cesta ostáva v pôvodnej 
základnej kategórii C-11,5/80, technicky aj stavebne sa budú upravovať jej napojovacie uzly - križovatky 
Spišské Podhradie a Beharovce, pričom je potrebné rezervovať územie pre zriadenie južného obchvatu mesta 
Levoča v zmysle ÚPN  mesta Levoča, 

    cesta II/533 v úseku križovatka D1 Levoča - Spišská Nová Ves  s územnou rezervou  na jej súbežnú preložku 
v katagórií C 11,5/80 s funkciou napojenia dvoch okresných sídiel na diaľnicu D1 a mesto Levoča cez 
diaľničný privádzač  križovatka D1 Levoča - Levoča I/18, vrátane provizórného napojenia pôvodnej trasy do 
križovatky D1 Levoča. 

-  cesta II/547 Spišské Podhradie - smer Spišské Vlachy tvorí spojovaciu cestu s prípojkou na diaľnicu D-1 cez   
cestu I/18. Napojenie vyžaduje preložku cesty po východnom okraji intravilánu mesta Spišské Podhradie pre 
odklon prejazdnej kamiónovej dopravy mimo intravilán historického osídlenia.  

-   navrhované pomocné prepojenie časti priestoru Hornej Torysy na D1 v trase Vyšný Slavkov  (018181) –   
    Poľanovce (018184) cestou III. triedy v kategórii S 7,5/60 (50) v horských podmienkach,  
-  navrhované prepojenie Levoča – Zaľubica – (Ľubica) cestou III. triedy v kategórii S 7,5/60(50) v horských    

podmienkach.  
-    predĺženie cesty  III/018163 Tvarožná – Vlkovce, v smere na Dlhé Stráže v kategórii C 7,5/50 
-    cestné prepojenie Dúbrava (kraj PO) – Oľšavka (kraj KE) v kategórií cesty III. triedy. 
 
Okres Sabinov 
Urbanizačnú os okresu tvorí koridor cesty I/68, vedenej jej ťažiskovým priestorom. Cesta v trase Ľubotín - 
Sabinov - Prešov má celoštátny význam s významným podielom turisticko - rekreačnej dopravy v úseku Prešov - 
Lipany - Stará Ľubovňa s prepojením do Poľskej republiky. Navrhovaná kategória cesty je C 11,5/80 v novej trase 
súbežnej s pôvodnou cestou I/68 a s obchvatmi sídiel Šarišské Michaľany, Sabinov, Pečovská Nová Ves, 
Červenica, Lipany (obchvat centra), Kamenica a s mimoúrovňovými napojeniami sídiel v mimoúrovňových 
križovatkach Milpoš, Pečovská Nová Ves, Sabinov-sever, Sabinov –Jakubovany, Drienica a Šarišské Michaľany 
- cesta III/5439 Sabinov – Jarovnice – Bertotovce tvorí najkratšie prepojenie priestoru Sabinov – Lipany resp. 

priestoru Hornej Torysy s diaľnicou D1. Navrhuje sa úprava cesty na parametre cesty II. triedy s prioritnou 
funkciou cestného prepojenia koridoru cesty I/68 v línií  Prešov – Sabinov –Lipany a sídiel situovaných 
v hornotoryskej doline na cestu I/18 a diaľnicu D1(križovatka Fričovce), s napojením na preložku I/68 
v priestore Sabinov – Orkucany - juh, s obchvatmi sídiel Ražňany,  Jarovnice a Hermanovce.  

 
Okres Prešov 
V cestnej doprave okresu dominuje multimodálny koridor č. Va  ( TEM 4 ) Bratislava – Žilina – Prešov/Košice –  
Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina t.z.  trasa diaľnice D-1 a súbežná cesta I/18 v západo-východnom smere   
- D1 v úseku tunel Branisko (východný portál ) – Fričovce je zrealizovaný v plnom profile, pričom tunel je 

zrealizovaný v polovičnom profile 
- D1 v úseku  Fričovce - Svinia (v súčasnosti právoplatné stavebné povolenie) s križovatkami Fričovce a 

Chmin. Nová Ves (napojenie na I/18) 
- c v súčasnosti v realizácii s križovatkou Prešov západ ( napojenie R4, I/18, II/546) 
- D1 v úseku  Prešov západ - Prešov juh (tunelový variant), v súčasnosti vypracovaná dokumentácia pre 

územné rozhodnutie 
Charakteristickými znakmi cestnej siete okresu sú tieto skutočnosti: 
1. 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 trasou diaľnice D-1  ktorá sa navrhuje 

realizovať v základnej kategórii D-26,5/120  ako súčasť  multimodálneho  koridoru č. Va (TEM 4 )  Bratislava – 
Žilina – Prešov/Košice –  Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina, 
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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“  ( v úseku Rzeszow-V. Komárnik-Prešov-hr. MR s názvom Via 
Carpatia) vedeným v línii PR (Lublin – Rzeszów) – Prešov – Košice – MR ( Miskolc  – Debrecen) – koridor 
č.IV Constanca/Istanbul a v jeho rámci cestné prepojenie ako rýchlostná komunikácia R4 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, doplnený uznesením vlády č. 1084 zo dňa 19.12.2007 a č. 882 zo 
dňa 3.12.2008, súčasne je to schválený doplnkový koridor TINA( TEN-T )  s medzinárodnými trasami E371, 
E50a E71. 

2. 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 v zmysle schváleného 
Územného plánu mesta Prešov takto :  
a)    cestu  I/68, prieťahom mestom Prešov podľa ÚPN  mesta Prešov  v trase:  
 -  I/68 križovatka ZVL – ul. Škultétyho ( Jána Pavla II.) – Obrancov mieru – I/18 peáž (ul. Levočská) – nám. 
 Mieru – Sabinovská (I/68) 
b)  cesta I/18 v prejazdnom úseku mestom Prešov v trase: križovatka Prešov západ (v náväznosti na tunelovú                                      
trasu  D1 Prešov západ – Prešov juh a trasu R4 )– ulice Levočská – Duklianska – Vranovská a s napojením  na R4 
privádzačom na R4 v línií I/18 (križovatka s Herlianskou ulicou) – Fintice juh, pre zabezpečenie kvalitného 
napojenia východnej časti mesta a najmä navrhovaného priemyselného parku v lokalite Grófske s plochou 270 ha 
a s  funkciou výroby a skladov a priemyselnej zóny Širpo s identickou funkciou na R4 najmä pre smer Poprad, 
Sabinov a Košice, čím sa dosiahne vylúčenie dopravy generovanej týmito urbanistickými   aktivitami 
z preťažených  intravilánových úsekov ciest  I/18 a I/68, 
c)    prepojenie I/18,  E-371 z priestoru Kapušany na diaľnicu D-1 (E-50)  do mimoúrovňovej križovatky 
 diaľniceD1 Prešov-juh, ako východný  obchvat mesta  Prešov v zmysle ÚPN mesta Prešov a ÚPN obcí 
Teriakovce, Ruská Nová Ves a Dulová Ves, v kategórii miestnej rýchlostnej komunikácie s križovatkami s cestami 
nižších kategórií v počte nutnom pre zabezpečenie dopravnej obsluhy priľahlého územia a s napojením tejto 
komunikácie na R4 v mimoúrovňovej križovatke v priestore  obce Kapušany.  
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. 
V rámci Základného komunikačného systému (ZÁKOS) mesta navrhujeme postupnú realizáciu radiálno-
okružného systému, ktorého absencia negatívne ovplyvňuje distribúciu cieľovej a zdrojovej dopravy na území 
celého mesta,  
- prednostne navrhujeme riešiť úsek cesty I/18 Lada - Lipníky v dĺžke 6,2 km, kde je prekročená prípustná 

intenzita v kontexte s návrhom rýchlostnej komunikácie R4 v tomto koridore, 
- cesta I/18 v úseku  Lipníky–Vranov nad Topľou – Strážske zostáva v pôvodnej trase s územnou rezervou na 

súbežnú trasu navrhovaného cestného prepojenia Lipníky – Ubľa s možnosťou úprav prejazdných úsekov na 
kategórie miestnych komunikácii a za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky, 

- navrhované  cestné prepojenie Lipníky - Ubľa v koridore cesty I/18 s napojením na R4 v mimoúrovňovej 
križovatke Lipníky, 

- cesta I/68 má celoštátny význam a stúpajúci význam pre turisticko-rekreačnú dopravu vo väzbe na Poľsko. 
Z hľadiska hospodárskeho plní významnú funkciu v rámci regionálnej dopravy v urbanizačnej ose Lipany - 
Sabinov - Prešov – Košice. Navrhovaná je kategória cesty C 22,5/80 v úseku Prešov (mimoúrovňová 
križovatka s komunikáciou R4 (Dúbrava) – Šarišské Michaľany  s mimoúrovňovými križovatkami Veľký 
Šariš, Gregorovce, Šarišské Michaľany. 

- cesta  II/546 Prešov - Margecany má horský charakter a prepája Prešov s osídlením v údolí riek Hornádu a 
Hnilca (tzv. Dolný Spiš). Je nevhodná pre nákladnú dopravu a má v súčasnosti minimálne zaťaženie. 
Navrhujeme postupne aktivizovať tento koridor odstraňovaním líniových závad, z nich najzávažnejšie sú v 
úsekoch Bajerov - Žipov - Klenov a Cemjata – Prešov s  obchvatom miestnej časti Prešov – Cemjata s 
návrhom samostatných trás preložiek týchto úsekov s cieľom zatraktívniť túto časť okresu pre rozvoj ich 
podnikateľských aktivít. Doporučujeme postupnú realizáciu v kategórii  C 9,5/60  

- cesta II/545 Kapušany – Demjata – Bardejov má nadregionálny význam s napojením na cestu I/18 a navrhovanú 
rýchlostnú komunikáciu R4 medzi Kapušanmi a Ladou. Zvýšená atraktivita cesty II/545 je vyvolaná  
uvažovanými aktivitami v rámci cezhraničnej spolupráce Bardejov – Krynica - Nowy Sacz a prípravou priem. 
parku Prešov – Grófske, 
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-  rekonštrukcia cesty III/06810 Prešov juh(D1)- Petrovany - Drienov – Lemešany (D1) na kategóriu C 7,5/60    
       a jej napojenie na D1 a I/68 v priestore medzi Drienovskou Novou Vsou a Ličartovcami  pre zabezpečenie   
       primeranej dopravnej obslužnosti územia s navrhovanými funkčnými plochami výroby a skladov v priestore  
       medzi Petrovanami a Drienovom  
-   cesta III/ 068010 (ul. Petrovanská) v kategórií B1 – MZ 25/80 v dĺžke 1,858 km prepájajúca diaľničnú 
       križovatku Prešov – juh s miestnou zbernou komunikáciou v kategórií B1 - MZ 22,5/80 (ul. Košická) funkčne 
       a stavebnotechnický spĺňa kritéria pre diaľničný privádzač a je potrebné ju vyradiť z ciest III. triedy 
       a priradiť  ju k diaľnici D1, ako diaľničný privádzač Prešov – juh. 
-   prepojenie cesty II/546 z priestoru Klenov do obce Hrabkov (III/018190) úpravou jestvujúcej cesty III/5466  
       ako najkratšie prepojenie regiónu Čierna Hora na I/18 a D1, 
-   preložka cesty  III/ 018202 ako východný obchvat obce Fintice. 
 
Dopravné zariadenia železničnej dopravy 
 
Koncepcia a zámery rozvoja železničnej dopravy 
Koncepcia rozvoja železničnej dopravy je nurčovaná uznesením vlády SR čl 499/95 zo 4. júla 1995, ktorým sa 
schvaľujú opatrenia pre zabezpečenie transformácie rozvoja  železníc, jej financovania, modernizácie a rozvoj 
železničných dopravných ciest. Náväzné uznesenie vlády č. 197/96 dáva predpoklady k návrhu dlhodobého 
programu rozvoja železnicných ciest, ktoré bolo aktualizované uznesením vlády č. 686/97 zo dňa 30. 9. 1997.  
Od 1.1.2002 boli Železnice Slovenskej republiky  v rámci transformačného procesu rozčlenené na dva samostatné 
právne subjekty – ŽSR a Železničnú spoločnosť a.s.  
ŽSR sú prevádzkovateľom dráhy zodpovedným za výstavbu, opravy a a údržbu infraštruktúry dopravnej cesty .  
Železničná spoločnosť a.s  zabezpečuje s ŽSR vyčlenené dopravné činnosti pomocou vyčlenených dopravných 
a trakčných vozidiel a zariadení na ich odstavovanie a údržbu. 
Pokiaľ v období až do roku 1990 došlo k poklesu objemov nákladnej a stagnácii v osobnej doprave aktuálne 
prognózy:  
- v osobnej doprave do roku 2010 predpokladajú stagnáciu alebo mierný nárast ( o cca 10% ) 
v nákladnej doprave do roku 2000 sa predpokladá ďalší pokles ojbjemu prepravy, po roku 2000 do roku 2010 
mierný nárast  a ďalej výraznejší nárast ( o 24 %) s výrazným podielov tranzitných prepráv. Podľa aktuálnych 
prognóz bude očakávaný nárast osobnej a nákladnej tranzitnej dopravy zvládnutý (najmä na tranzitných 
koridoroch) za predpokladu , že ich modernizácia prebehne skôr ako reálny nárast prepravných požiadaviek. 
Kapacita železničných tratí celoštátneho a regionálneho významu na území kraja z hľadiska súčasných a 
očakávaných výkonov je a bude postačovať i vzhľadom na pripravované modernizácie a investície. 
 

Priepustnosť traťových úsekov 

Traťový úsek Celkový počet vlakov 
/ deň 

Priepostnosť vlakov / 
deň 

Využitie 
priepustnosti v % 

Trate celoštátne a medzinárodné 
Spišská n. Ves – Poprad – Štrba 93/113 120/140 77,5/77,4 
Kysak- Prešov 76 78 37,4 
Prešov-Strážske 33 47 70,2 

Trate regionálne 
Strážske – Humenné 72 79 91,1 
Humenné-Medzilaborce-Palota-PR 30 51 58,8 

Trate miestneho významu 
Humenné –Stakčín 32 45 71,1 
Vranov n/T-Trebišov 25 47 53,2 
Kapušany pri Prešove – Bardejov 26 46 56,5 
Poprad – Studený Potok 51 70 72,8 
Studený Potok – Plaveč 36 49 73,5 

 
Železničné trate  Prešovského kraja 
 
Zaradenie úsekov železničných tratí ŽSR na území Prešovského kraja do európskeho systémov AGC (železničné 
trate), AGTC (trate kombinovanej dopravy) a multimodálnych koridorov. 
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Číslo 
trate 

Multimodál. 
koridor 

Označenie trate, 
kategória 

 

 AGC AGTC  

1 Va 
E40 
prvá 

C-E40 
hr. ČR -Svrčinovec -Čadca -Žilina -Poprad -Kysak -Košice -
Čierna nad Tisou -hr. Ukrajina 

1 
Pobaltský 
(pracovný 
názov) 

prvá C-30/1 
hr. Poľsko -Plaveč -Prešov -Kysak -Košice -Barca -Kechnec -
hr. Maďarsko 

 
Železničný systém krajov je ďalej doplnený o trate tretej a štvrtej kategórie. 
Číslo 
trate 

Kategória Úsek 
Traťová 
rýchlosť 

Počet priebež. 
medzistanič.koľají 

Trakcia 

 
Trate celoštátne a medzinárodné 

180 prvá 
Žilina -Vrútky -Poprad -Vydrník (Kysak -
Košice) 

 dve elektrická 

1188 prvá Kysak – Prešov – Plaveč – hr. SR/PR  jedna elektrická 
 

Trate regionálne 
193 tretia Prešov – Strážske – Humenné  jedna motorová 
191 tretia Strážske – Humenné – Medzilaborce – Palota  jedna motorová 
196 tretia Humenné – Stakčín  jedna motorová 

195 tretia 
Poprad – Studený Potok – 
Tatr.Lomnica/Plaveč 

 jedna motorová 

192 tretia Vranov nad Topľou - Trebišov  jedna motorová 
 

Trate lokálne 
182 TEŽ Štrba -Štrbské Pleso  jedna elektrická 
183 TEŽ Poprad-Starý Smokovec  jedna elektrická 
184 TEŽ Tatr.Lomnica -Starý Smokovec -Štrbské Pleso  jedna elektrická 
194 štvrtá Kapušany pri Prešove – Bardejov  jedna motorová 
186 štvrtá Spišská Nová Ves – Levoča  jedna motorová 
187 štvrtá Spišské Vlachy – Spišské Podhradie  jedna motorová 
 
Na území kraja sú do I. kategórie železničných staníc zaradené stanice Poprad -Tatry, Prešov a Plaveč. V roku 
2008 bola ukončená peronizácia žst. Prešov a prestavba žst. Poprad-Tatry. 
V súčasnosti je prioritou investičného procesu ŽSR modernizácia hlavného železničného ťahu Bratislava - Žilina - 
Košice a severojužných ťahov Žilina - Čadca - Zwardoň a Kysak - Prešov - Plaveč - Muszyna. Modernizácia 
spočíva v stavebných úpravách tratí v koridore Va na traťové rýchlosti do 160km/h ,  resp 80-100km/h na trati 
Prešov -Plaveč. 

Rozvoj železničných tratí 
V rámci uvádzaných vládnych uznesení SR bude pre návrhové obdobie pre ÚPN VÚC rozvoj železničných tratí  
zameraný na modernizáciu vetví „koridoru č.Va“ (prednostne na medzinárodné tranzitné trate), ďalej 
elektrifikáciou niektorých  regionálnych tratí až výhľadové eventuálne o ďalšie úpravy a nové výstavby. Pritom 
trate miestneho charakteru a významu by sa mali transformovať :  
- trať: Košice – Žilina ktorá je súčasťou multimodálneho koridoru (hlavná sieť TINA) č. Va  Bratislava – Žilina 

- Prešov/Košice –  Záhor/Čierna nad Tisou – Ukrajina, lokalizovaného pre cestné komunikácie a a pre trate 
železničnej a kombinovanej dopravy zasahuje územie VÚC Prešovského kraja len na úseku Vydrník – Poprad 
– Štrba – Važec. Trať vo svojom komplexe má celoštátny a medzinárodný význam v dopravnom systéme SR, 
je zaradená do medzinárodných dohôd AGC a AGTC ako trasa C-E40  a pripravuje sa aj modernizácia pre 
traťovú rýchlosť do 160 km/hod. Po modernizácii trate sa prepokladá jej zaťaženie najmä tranzitnými 
prepravnými prúdmi v smere východ-západ (Čierna n.Tisou-Košice-Žilina). Z hľadiska skladby sa zvýši 
podiel nákladnej dopravy, hlavne kvôli potrebe rýchlych a presných logistických vlakov. Priepustná 
výkonnosť trate počas normálnej prevádzky sa radikálne nezmení. 
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- trať: Kysak – Prešov – Plaveč – Muszyna (PR) v súčasnosti ako súčasť európskeho železničného koridoru č. IX 
(severo-južný tranzitný koridor) ako trasa C-30/1 a ako súčasť komplexného severojužného ťahu trate 
celoštátneho a medzinárodného významu v ďalšom prepojení Kysak –Košice – Čaňa – Hidasnémeti (MR). 
Trať už je zaradená do zoznamu trás AGTC (s plánovanou modernizáciou na parametre predpísané dohodou 
AGC) a je súčasťou multimodálneho koridoru s pracovným názvom „ Pobaltský koridor“ vedeným v línii PR 
(Lublin – Rzeszów) – Prešov – Košice – MR (Miškovec – Debrecen) – koridor č.IV Constanca/Istanbul 
lokalizovaným pre cestné komunikácie a pre trate železničnej a kombinovanej dopravy. Trať je toho času 
jednokoľajná, elektrifikovaná s plánom modernizácie na traťovú rýchlosť 80 až 100 km/h, s územnou 
rezervou na jej zdvojkoľajnenie a jej preložku po východnom okraji obce Haniska a výstavbu železničného 
tunela Obišovce. 

Problémy trate : 
úsek trate Kysak –Plaveč od roku 1873, kedy bol uvedený do prevádzky  a rozvoj osídlenia na tejto trase vo 
väčšine sídel, ale hlavne v meste Prešov, vytvoril bariéru v rámci urbanizovaného územia mesta Prešova,  čo 
mesto nie je schopné a nemôže akceptovať aj vo výhľade,  
eliminácia tohoto bariérového efektu, ktorý bol doposiaľ zanedbávaný, si vyžiada nákladné riešenia 
s vyhodnotením podrobných riešení,  ktoré je nutné urýchlene vypracovať.  Navrhuje sa preto rezervovať 
koridor pre výstavbu preložky a zdvojkoľajnenia trate po návrhovom období, tzn. po roku 2015 v intenciách 
územného plánu mesta Prešov, 
úsek trate Kysak – Prešov v nasledovnom období až do roku 2000 sa odporúča zdvojkoľajniť,  čo umožní 
zrýchlenie prepravy pri uvažovanej intervalovej doprave medzi Košicami a Prešovom, príp. integrovaným 
systémom osobnej hromadnej dopravy medzi týmito krajskými sídlami. 

        Trate vnútroštátne, nadregionálneho  významu, (s výhľadovou elektrifikáciou): 
Prešov- Vranov -  Strážske – Humenné – Medzilaborce - Palota – Lupkow (PR) do času realizácie 
„Pobaltského koridoru“, trať už toho času má aj medzinárodný význam s čiastočnou prevádzkou len 
nákladnej dopravy. Cezhraničná osobná medzinárodná železničná doprava sa plánuje v roku 1998. Úsek 
Michalovce – Strážske –Humenné sa navrhuje na zdvojkoľajnenie a výhľadovú elektrifikáciu,  
Prešov  - Vranov nad Topľou – Strážske , na úseku Prešov – Kapušany pri Prešove navrhuje územný plán 
sídelného útvaru mesta zdvojkoľajnenie trate,  
Plaveč - Stará Ľubovňa – Kežmarok – Studený Potok – Poprad a prípojný úsek Studený Potok – Tatranská 
Lomnica. Trasa má aj regionálny význam a súčasne slúži ako odklonová trasa hlavného ťahu v úseku Poprad 
– Kysak a trate Kysak – Plaveč. V rámci navrhovaných predelektrifikačných úprav bude potrebné vykonať 
smerové úpravy trasy na traťovú rýchlosť 80 km/h. Súčasťou elektrifikácie úseku traťovej prípojky do 
Tatranskej Lomnice budú menšie smerové úpravy v priestore Stará Lesná a dostavba traťového triangla 
v Studenom Potoku v smere Tatranská Lomnica – Kežmarok – Stará Ľubovňa – Plaveč – Muszyna (PR) 
s cieľom zjednodušiť prístup priamych vozňov do Tatranskej Lomnice z Poľskej republiky.“ 

Trate vnútroštátne, regionálneho významu: 
trať Humenné – Snina – Stakčín, 
trať Vranov nad Topľou – Trebišov, 
trať Kapušany pri Prešove – Bardejov, 
TEŽ:    
       Železničná doprava bude vytvárať hlavný nosný systém vnútornej hromadnej dopravy osôb mesta Vysoké 

Tatry s cieľom  zabezpečiť zlepšenie jej kvalitatívnych parametrov prostredníctvom stavebných a technických 
opatrení: 

- zvýšenie cestovnej rýchlosti vlakových súprav TEŽ prostredníctvom odstránenia úsekov s nízkou dovolenou 
traťovou rýchlosťou, (nové súpravy sú konštruované pre rýchlosť 80km/hod.) 

- koľajové úpravy staníc a výhybní, 
- úprava traťových koľají  zaúsťujúcich do žel. Stanice Starý Smokovec zo smeru od Popradu a v Dolnom 

Smokovci,  
- rekonštrukcia žel. priecestí, 
- peronizácia a stavebné úpravy žel. staníc a zastávok.     

Úsek Tatranská Lomnica – Starý Smokovec – Štrbské Pleso,  
      s predlžením trasy z Tatranskej Lomnice cez Malý Slavkov    do Kežmarku. 
 Úsek Poprad – Starý Smokovec sa navrhuje ponechať ako jednokoľajný so stavebnými  upravami trate a s 

územnou rezervou pre druhú koľaj. 
 Zvládnutie hromadnej dopravy osôb na území mesta Vysoké Tatry vyžaduje vytvorenie integrovaného 

dopravného systému na celom území mesta vrátane Štrbského Plesa, ktorý je v kompetencií rezortnej 
dopravnej dokumentácie.  
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-     ozubnicová železnica Štrba – Štrbské Pleso,  skapacitnenie je možné využitím záložnej vlakovej  súpravy, 
- územná rezerva pre železničnú trať 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. Tento návrh 
ŽSR v reálnom výhľade v súčasnosti nesledujú. 

 
Siete a zariadenia kombinovanej dopravy : 
Koncepciu rozvoja kombinovanej dopravy s výhľadom do roku 2010 prijala Vláda SR svojím uznesením č. 
37/2001 zo 17. januára 2001. V ekonomických a územných súvislostiach Slovenska je efektívne budovanie 
štyroch terminálov kombinovanej dopravy medzinárodného významu v Bratislave, Žiline, Košiciach a Dobrej pri 
Čiernej n. Tisou. Na území Prešovského kraja sa predpokladá len zriadenie doplnkového terminálu kombinovanej 
dopravy v Prešove. 

Letecká doprava 
Na území kraja je zaradené do siete verejných letísk SR lso štatútom medzinárodného letiska len letisko Poprad. 
Do dnešnej podoby bolo dobudované v r. 1970. Z tohto letiska sa  vykonáva  pravidelná    i nepravidená letecká 
doprava a vyhliedkové lety v rámci turistického ruchu. V r. 1992 bola vykonaná   komplexná rekonštrukcia 
vybavovacej plochy pre lietadlá. Letisko slúži ako základňa spoločnosti Air Transport Europa a Leteckej 
záchrannej službe. Podľa typu leteckej dopravy  letisko zabezpečuje: 
pravidelnú dopravu cestujúcich na krátke a stredné trate, 
pravidelnú dopravu cestujúcich na ďiaľkových linkách (tranzit), 
aktívny cestovný ruch - charterová doprava, 
pasívny cestovný ruch - charterová doprava. 
Špecifikom letiska je, že v jeho spádovom uzemí sa nachádza časť Tarnowského vojvodstva (PR). Rozvoj letiska 
prezentovaný v „Štúdii rozvoja letiska Poprad - Tatry“ nebude mať nepriaznivý dopad na kvalitu ŽP. Hodnoty 
hlukovej záťaže v okolí letiska nepresiahnu hodnoty povolené vyhlaškou              č. 14/1997 Zb., ako aj 
príslušných medzinárodných leteckých horiem. Najviac bude hlukovo zaťažená Poprad - Veľká, kde 
neodporúčame ďalší rozvoj bytovej výstavby. Rozvoj letiska, ktorý predstavuje rekonštrukcia vzletovo-pristávacej 
dráhy  (v súvislosti s vrcholovými športovými podujatiami vo Vysokých Tatrách) sa predpokladá z financií 
zdrojov štátneho rozpočtu a z Fondu rozvoja letísk. 
 
Stavebno - technické údaje letiska Poprad - Tatry 

Kategória Číslo 
dráhy 

Dĺžka 
dráhy 

Šírka 
dráhy 

Druh 
 

Počet 
st.lietadiel 

Plocha ver. 
časti vypr. 

budov 

Počet a plocha 
hangárov 

Charakter 
zabezpečovacieho 

systému 

4C 09/27 
2600 

m 
45 
m 

cement 
betón 

4  
1/1620 

m2 
1.kategória 

(ICAO) 
 
Potenciálne letiská hlavnej siete podľa európskych dohôd 
 
Potenciálne nadregionálne letiská pre medzinárodnú dopravu 
Letisko Svidník verejné letisko vnútroštátne  je v kategórii malých letísk s nepravidelnou osobnou dopravou na 
objednávku v rámci SR, ČR a prihraničných miest Poľska. Prevádzkovateľom je spoločnosť Dukla Air založená 
v r. 1993 mestami Svidník, Bardejov a Bardejovskými Pozemnými Stavbami a správcom sú Technické služby 
mesta Svidník. 
 

 
Kategória 

Číslo 
dráhy 

Dĺžka 
dráhy 

Šírka 
dráhy 

Druh 
 

Počet 
st.lietadiel 

Plocha ver. 
časti vypr. budov 

Počet a plocha 
hangárov 

Charakter 
zabezpečovacieho 

systému 

C 19 
1200 

m 
30 
m 

 - - 
1/200 

m2 
- 

 
Prevádzkovatelia uvažujú s rozšírením technického vybavenia letiska, vybavovacej budovy, hangárov a 
vybavovacej plochy. Nutná je výstavba novej prístupovej komunikácie z mesta Svidník.  
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Letisko Prešov Nižná Šebastová 
Je v správe a užívaní MO SR. Okrem vojenskej cvičnej prevádzky helikoptérovej základne slúži letisko pre 
nepravidelné civilné lety aerotaxi a činnosti SNA. Má tránatú VPD dĺžky 1900 m. V rámci plánovanej výstavby 
a ďalších aktivít v dotknutom území letiska je potrebné rešpektovať ochranné pásma a výškové obmedzenia letiska 
Prešov a pozemných leteckých zariadení. Ochranné pásma sú stanovené v  prílohe záväzného stanoviska MO SR 
v prílohe listu SEMaI-73-142/2009 zo dňa 13. mája 2009. Je potrebné spracovať štúdiu rozvoja spoločnej 
prevádzky ako potenciálne letisko medzinárodnej dopravy – regionálne. 

Letisko Kamenica nad Cirochou, verejné letisko vnútroštátne. 

Navrhujeme dostavbu letiska pre civilné účely s vybavením pre prevádzku malými lietadlami a vrtulníkmi. 

Letiská miestneho významu 
Letisko Sabinov – Ražňany s návrhom na verejné letisko vnútroštátne, je v správe SNA. Využíva sa výnimočne aj 
pre nepravidelné civilnú dopravu malými lietadlami a poľnohospodárske účely. Má trávnatú VPD dĺžky 1100 m. 
 
Letiská pre letecké práce v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve Hertník, Kurov, Zborov, Kurima, 
Udavské, Klčov, Volica, Veľká Lomnica, Mirkovce, Ďačov, Šarišské Michaľany, Kamienka, Kolonica, Sitníky, 
Vranov-Čemerné 
 
Letiská iné 
Heliport pre LZS pri NsP Poprad, 

Ochranné páma letísk 

Ochranné pásma letísk a vojenského letiska Prešov sú vyznačené v grafickej časti a  ich parametre sú 
k nahliadnutiu  u obstarávateľa Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  
2009 na Prešovskom samosprávnom kraji. 

Cyklistická doprava 
ÚPN VÚC akceptuje potrebu riešenia cyklistických trás v intenciách projektu „Európske cyklistické  

trasy“ ( spracovala Európska cyklistická federácia ). Jedná sa o systém základných medzinárodných cyklotrás, 
ktoré prechádzajú európskym kontinentom. V náväznosti na tieto trasy v riešenom území je uvažované 
s jestvujúcimi a pripravovanými diaľkovými cyklotrasami ako nadriadeným systémom tohto druhu dopravy:  
-      Tatranská cyklomagistrála 
- 007 Podtatranská cyklomagidtrála  
- 014 Spišská cyklomagistrála (severná vetva ) 
- 015 Šarišská cyklomagistrála 
- 016 Východokarpatská cyklomagistrála  
- 018 Slanská cyklomagistrála 
- Nová Pieninská cyklomagistrála 
- Toryská cyklomagistrála 

 
Priebeh cyklotrás tohto nadradeného systému je zakreslený v grafickej časti dokumentácie. Náväzné 
rozpracovanie systému regionálnych cyklotrás na úzení kraja, ktoré nie sú predmetom riešenia ÚPN VÚC je 
potrebné zabezpečiť cestou okresných úradov v spolupráci  so Slovenským cykloklubom. 

  
1.2.13     Vodné hospodárstvo 
 
1.2.13.1   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. V záujmovom území VÚC sa vyskytujú všetky oblasti tokov od 
bystrinných, horských tokov, cez podhorské toky až po oblasť rovinných tokov. Toky horskej oblasti majú strmé a 
úzke údolia so sklonmi cez 20 % a v povodí Popradu i 40 %. Úmerne ku sklonovým pomerom je aj sklonitosť 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      236 

 

 

priľahlého územia veľká a ani pri výdatných prívalových dažďoch sa nevytvárajú väčšie inundácie. Potreba úprav 
v tejto oblasti preto nesmeruje k vylúčeniu inundácií, ale je zameraná na zamedzenie tvorby a pohybu splavenín, 
čo je v tejto oblasti vzhľadom k flyšovej stavbe územia prvoradým problémom. Toky podhorskej oblasti sa 
vyznačujú neustálenými korytami, ktorých pozdĺžny sklon sa pohybuje od 2 do 5 %. Sú charakterizované 
množstvom splavenín, ktoré sa ukladajú pri zaústení do hlavných recipientov. Vysoká intenzita dažďa, 
charakteristická pre túto oblasť, spolu s 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. Iná je situácia pri hodnotení upravených úsekov z pohľadu kapacitného, t.j. pri porovnaní 
projektovaného a súčasného stupňa ochrany. Niektoré upravené úseky v súčasnosti nezabezpečujú požadovaný 
stupeň ochrany z dvoch príčin. Prvou je zvýšenie hodnôt maximálnych prietokov, ktoré na základe prehodnotenia 
hydrologických údajov vykonal Slovenský hydrometeorologický ústav v r. 1977. V dôsledku toho mnohé úpravy 
budované pred rokom 1977 už kapacitne nezabezpečujú prevedenie prietoku Q100 -ročnej vody, resp. bezpečnostné 
prevýšenie hrádzí je menšie ako predpisuje STN 72 6820. Druhou príčinou je prirodzené zmenšovanie prietokovej 
kapacity korýt. Ide najmä o zanášanie 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. organizačných, 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, agrotechnickými , biologickými a ekostabilizačnými 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, 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. 
Návrhy zohľadňujú tieto zásady: 

    - pri úpravách tokov v intravilánoch bude potrebné zosúladiť vodohospodársky účel úpravy (ochrana 
pred Q100-ročnou vodou) s estetickými a ekologickými požiadavkami. Pozornosť sa musí venovať predovšetkým 
úprave priečneho profilu a pozdĺžneho sklonu, ktoré musia vyhovovať nielen požiadavkám hydrotechnickým, ale 
aj estetickým. 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. Pre dosiahnutie potrebnej prietokovej 
kapacity (minimálne na Q20-ročnú vodu) využívať odsunuté hrádze, ktoré nemusia presne kopírovať trasu toku. 
Pri spevňovaní koryta využívať vegetačné typy opevnenia. Zmierňovanie pozdĺžneho sklonu riešiť väčším počtom 
stupňov o menšej výške. 
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Navrhujeme realizovať tieto rekonštrukcie, príp. výstavby hrádzí: 
1. okres Bardejov:  

- na Topli sa navrhuje sústavná úprava v Bardejovskej  Novej Vsi (km 99,0 - 101,5) a Bardejove (km 
101,5 102,6 a 105,6 - 106,5),  

- Povodie Sekčova – úprava odtokových pomerov  v   r. 2010 – 2015, 
- Raslavice – úprava potoka Sekčov v intravilané obce rkm.   v   r. 2012 – 2015, 

(SVP š.p., OZ  Košice sa v súčasnosti zaoberá komplexným riešením protipovodňovej ochrany v okrese Bardejov, 
ktoré bolo v roku 2008 vo veľkom rozsahu postihnuté povodňami). 
2. okres Humenné:  

- od obce Rovné po Vyšný Hrušov (km 5,5 - 6,83) vybudovať na Udave ochrannú hrádzu vysokú 1,8 m, 
na ochranu intravilánu Vyšného Hrušova. V úseku cez Udavské (km 1,230 – 2,560) zrekonštruovať  na 
prietok Q100-ročnej vody, 

- v Papíne (km 20,21 - 21,57) vybudovať obojstrannú hrádzu výšky 1,5 m, 
- V intravilánoch obcí Kochanovce, Ľubiša a Hankovce sa navrhuje korytová úprava na pritok Q100-

ročnej vody. 
3. okres Kežmarok:  

- na Ľubici v intraviláne mesta Kežmarok (km 0,0 - 4,0) zvýšenie brehov, príp. vybudovanie ochranných 
múrikov, 

-   Kežmarok – úprava rieky Poprad v rkm 99 900 – 101 200 – oporný múr  v r. 2010 – 2011, 
-   Huncovce - rekonštrukcia hate v rkm 107 600 – oplotenie, osvetlenie  v r. 2010, 
- Spišská Belá, Stražky – polder na potoku Čierná voda  v   r. 2012 – 2013, 

   -     Spišská Belá - Strážky - regulácia brehov potoka Čierna voda v intraviláne mestskej časti (v dĺžke 1,3         
km) - v rámci protipovodňových opatrení v termíne 2011-2012, 

   -     Spišská Belá - Beliansky potok - Dokončenie regulácie brehov Belianskeho potoka - v intraviláne 
         mesta v dížke 1,2 km - v rámci protipovodňových opatrení v termíne 2010-2011. 

4. okres Medzilaborce 
-    na Oľke sa navrhuje sústavná úprava koryta pre ochranu intravilánu Oľky (km 29,50 – 31,10) a 

Repejová (km 35,50 – 36,60). 
5. okres Prešov:  

- na Sekčove v úseku Prešov - Šarišské Lúky (km 0,2 - 6,37) sa navrhuje obojstranné zvýšenie brehov na 
       prevedenie prietokov Q100-ročnej vody, 
-  Prešov – PPPO v SR, podprojekt 3 – aktivita 1,   rkm 53, 435 – 56, 830  v r. 2010 – 2012, 
-  Bretejovce - Haniska -úprava Torysy a riešenie jej odtok. pomerov v rkm 28,0 – 55,0 –  v r. 2010 -

2014, 
-  Povodie Sekčova – úprava odtokových pomerov  v   r. 2010 – 2015, 
-  Prešov – PPPO v SR, podprojekt 3 – aktivita 2,   v r. 2010 – 2012, 
-  Lažany, Svinia, Kojatice, Rokycany, Bzenov, Radatice–úprava odtok. pomerov V. Svinky, r.2010-2012, 
-  Viťaz – Dolina – polder na potoku Polhodov v rkm 0,750  v   r. 2010 – 2012, 
-  Viťaz – Dolina – polder na Krivom potoku v rkm 0,350  v   r. 2010 – 2013, 
-  Veľký Šariš – úprava Torysy nad mostom II. etapa  v r. 2010 – 2013, 
-   Prešov – zvýšenie prietokovej kapacity koryta Sekčova v rkm 1,000 – 6,700  v r. 2010 – 2011, 
-   Lipníky – polder na potoku Trstianka  v r. 2010 – 2014, 
-   Lipníky – polder na potoku Trstianka  v r. 2010 – 2014,  
-   Prešov – PPPO v SR, podprojekt 3 – aktivita 2,   v r. 2010 – 2012, 
-   Prešov – PPPO v SR, podprojekt 3 – aktivita 3, rkm 62, 640 – 64, 414  v r. 2010 – 2012, 
-   Prešov – PPPO v SR, podprojekt 3 – aktivita 4, rkm 0,000 – 0,942  v r. 2010 – 2012. 

6. okres Poprad: 
- na Velickom potoku v intraviláne mesta Poprad (km 0,0 - 4,0) zvýšenie brehov, 
- Vysoké Tatry – protipovodňové opatrenia v Tatranskej oblasti v r. 2010 – 2014, 
-   Štrba – polder na Štrbskom potoku v rkm 3,050  v r. 2010 – 2012, 
-   Štrba – polder na potoku Dielnica v rkm 0,800  v r. 2010 – 2012, 
-  Štrba – rekonštrukcia Štrbského potoka v rkm 1,450 – 2,836   v r. 2010 – 2012.  

7. okres Sabinov: 
- v intraviláne Sabinova (km 79,633 – 88,590) , 
- Tichý Potok – vodárenská nádrž  v r. 2010 – 2015, 
- Tichý Potok – merné zariadenie na odber vody – odberný objekt Tichý Potok  v r. 2010, 
-   Majdan – sever-  polder na potoku Horošov  v r. 2010 – 2012, 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      238 

 

 

-   Majdan – východ-  polder na toku Ľutinka  v r. 2010 – 2012, 
-   Sabinov – úprava Torysy v intraviláne mesta v rkm 79,500 – 81,300  v r. 2011 – 2014,  
-   Renčišov – polder na Renčišovskom potoku   v r. 2010, 
-   Renčišov – polder na toku Malá Svinka  v r. 2010, 
-   Olejníkov – polder na potoku Drahotín   v r. 2010 – 2011,  
-   Majdan – juh-  polder na Terepešskom potoku   v r. 2010 – 2011.  

8. okres Snina: 
-   Snina, Pčolinné – úprava odtokových pomerov Pčolinky v r. 2013 – 2015,  
-   Pčolinné – úprava Vrchpoľského potoka  v r. 2011 – 2013.  

9. okres Stará Ľubovňa:  
- na Poprade v intravilánoch Orlova (km 43,0 - 43,5) a Podolínca (km 80,85 - 82,0) vybudovať novú 

pravostrannú hrádzu, 
- v úsekoch Popradu, Mníšek nad Popradom (km 0,955 - 1,855), Medzibrodie (km 3,355 - 4,955), Malý 

Lipník (km 18,7 - 18,95) a Orlov (km  42,5 - 43,55) vybudovať novú ľavostrannú hrádzu, 
-   Čirč, Leluchov hr. zn. II/2 – II/3 - úprava rieky Poprad v rkm 37.528 – 38,020  v r. 2010 – 2011.  

10. okres Stropkov:  
- vybudovať na Ondave, v intraviláne obce Miňovce (km 91,3 - 93,55), ľavostrannú hrádzu o priemernej 

výške 2,5 m a v úseku km 93,0 - 95,65 vybudovať pravostrannú hrádzu, 
- na ochranu intravilánu mesta Stropkov (km 101,3 - 102,8) na Q100-ročnú vodu sa navrhuje  ľavostranná 

hrádza v dĺžke 1,5 km. 
11. okres Svidník:  

- Svidník – Ladomirka – ochranná ĽB hrádza v rkm 0,00 – 0,250 Ondava – v rkm 115,00 – 116,800 v r. 
2010 –13,  

            -    riešiť komplexnú protipovodňovú ochranu vodného toku Ondava od rkm 115,000 až po vtok 
Jedľovského potoka do Ondavy.  

12. okres Vranov nad Toplou: 
- VS Domaša – sanácia železobetónových konštrukcii na VS Domaša   v r. 2010 – 2011, 
- Sečovská Polianka – rekonštrukcia hate  v r. 2010 – 2011.  

13. Okrem uvedených významnejších úprav je nutné realizovať množstvo dalších úprav, ktoré sú zdokumentované    
vo Vodohospodárskych plánoch jednotlivých povodí, ktoré spracovalo PBaH, Košice. 

      Ďalšie menšie úpravy sú zdokumentované nielen vo vodohospodárskych plánoch, ale aj v ďalších projektoch a 
štúdiách. 

14. V grafickej časti sú uvedené len hrádzové úpravy. 

Návrh revitalizačných opatrení 
Odtok z povodia je ovplyvňovaný prírodnými pomermi a antropogénnymi zásahmi do nich. Intenzita povrchového 
odtoku závisí najmä na morfológii povrchu, infiltračnej schopnosti pôdy a čiastočne i na intercepčných stratách. 
Vegetačný pokryv je efektívnou ochranou zemského povrchu pred eróziou, ktorá podstatne ovplyvňuje retenčnú 
schopnosť územia.  
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 mánegatívny 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 sú protierózne pásy a     

skracovanie dĺžky svahov. 
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 za účelom zlepšenia odtokových pomerov, spomalenia odtoku vody s povodia 
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.  
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- Zvýšiť retenčnú schopnosť povodia zmenou spôsobu obhospodárovania 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, ako jednu z podmieňujúcich súčastí ekologickej stability územia. 
-  V oblastiach s nízkym percentom zalesnenosti, v povodí Torysy a Svinky a čiastočne i stredného a dolného 
povodia Popradu, zníženie vysokého 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.  

       - Rozvoj zastavaných plôch sídelného pásu južne od mesta Prešov navrhovať mimo inundačné územie v údolí 
Torysy a v záplavovom území navrhovať športové a rekreačné funkcie a plochy krajinnej zelene. 
Regulácia odtoku technickými zariadeniami patrí k najvýznamnejším opatreniam. Pod týmito zariadeniami sa 
rozumejú vodné nádrže, hate a prevody vody. Tak VN Starina znižuje povodňový prietok Q100 = 212 m3.s-1 na 158 
m3.s-1 a Q1000 = 315 m3.s-1 na 198 m3.s-1  a VN Domaša znižuje povodňový prietok Q100 = 615 m3.s-1 na 327 m3.s-1 a 
Q1000 = 930 m3.s-1 na 474 m3.s-1. Existujúce hate slúžia na zabezpečenie odberov vody pre rôzne účely alebo na 
nadlepšovanie prietokov (hať Sečovská Polinka pre nadlepšenie prietoku Trnavky).  

Zariadenia na odvádzanie vnútorných vôd sa v riešenom regióne nenachádzajú. 
 

1.2.13.2    Zásobovanie pitnou vodou 
 

Zhodnotenie územia z hľadiska zásobovania pitnou vodou 
Základom pre spracovanie tejto kapitoly je štúdia MŽP SR „Technicko-ekonomická štúdia zabezpečenia 
súčasných a výhľadových potrieb vody vo Východoslovenskom regióne“, ktorá bola spracovaná v roku 1997 a 
využili sa i poznatky zo štúdie MP SR „Koncepcia zásobovania pitnou vodou Východoslovenského regiónu“, 
ktorá bola spracovaná v roku 1996. 
Z celkového počtu obyvateľov, žijúcich ku koncu roka  2007 v počte 786 959 bolo na verejný vodovod 
napojených 574 614 obyvateľov, t.j. 73,02 %, čo je pod priemerom Košického kraja a hlboko pod celoslovenským 
priemerom (79,4 %). Veľmi nízku zásobovanosť majú okresy Vranov nad Topľou so 43,49 %-nou 
zásobovanosťou, čo je najnižšia úroveň zásobovanosti v Prešovskom kraji. Veľmi nízku zásobovanosť má aj 
Sabinov a pod celokrajským priemerom je tiež Stará Ľubovňa. Percento zásobovanosti 71,6 % by sa v riešenom 
období 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: 
 
1.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 bolo rozhodnutím  OUŽP Košice-vidiek v roku 1993 povolený odber 1000 l.s-1 s týmto 
rozdelením pre jednitlivé 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 
    
 2. 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 tohoto územného plánu. 
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Bilancia zdrojov a potrieb pitnej vody k roku  2007 a  2015 v Prešovskom kraji 

Okres 

Počet obyvateľov Počet zásobovaných obyv. Celková potreba Zdroj Bilancia Poznámka 
na 

vyradenie 
l.s-1 

Stav 
 2007 

Návrh 2015 Stav 2007 
Návrh 
2015 Qp l.s-1 QM l.s-1 l.s-1 l.s-1 

Bardejov 76 671 78 090 56 012 71 999  329,5 280,9 -48,6 100,0 

Humenné 64 402 67 445 54 051 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 12 205 12 465  7 432 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 165 564 165 655   115 941 150 895  731,0 61,4 -670,5 6,0 

Sabinov 56 218 57 759 28 365 47 270  166,4 522,2 355,8 145,0 

Snina 38 775 40 608 31 625 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 20 781 21 342 14 994 19 248  71,8 43,7 -28,1 4,0 

Svidník 33 243 35 541 23 738 32 723  131,6 98,0 -33,6 47,0 

Vranov n/T. 78 388 81 742 42 342 72 873  286,3 131,8 -154,5 80,0 

Kraj spolu 786 959 829 098 574 616 759 655  3 509,2 3453,3 -55,9 484,8 

 
V jednotlivých okresoch kraja je situácia v zásobovaní nasledovná: 
 
Okres Bardejov - 
so 73,1 % 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.  
Okres Humenné - 
má napojenosť  83,9 %, 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 60,9 %-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 -  
vyše 70,0 % zásobovanosťou obyvateľov sa svojou napojenosťou blíži ku krajskému priemeru. Situácia je však 
nie dobrá, v krajskom meste. Viac ako polovica sídiel (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. 
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Okres Sabinov - 
patrí svojou zásobovanosťou 50,5 % k dvom okresom Prešovského kraja so zásobovanosťou pod 55 %. 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. Obec 
Jakovany si vybuduje samostatný vodovod. 
Okres Snina -  
málo prevyšuje zásobovanosťou 81,4 % 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 % - nú napojenosť. 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 náplav 
Ladomírky. Štyri vodovody sú v správe ObÚ. 
Okres Vranov nad Topľou - 
má s 54,0 %  nižšiu zásobovanosť ako 55 %. 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. Rok 1995 zachytáva súčasný stav s potreba vody je zhodná s vodou vyrobenou: 
- V kvantifikácii potrieb vody sú zahrnuté predpokladané nároky na pitnú vodu pre väčšie športovo-rekreačné 
zariadenia, turistické centrá a liečebné komplexy. 
 - S využívaním fiktívnych vrtov sa neuvažuje a ponechávajú sa ako rezerva, ktorú bude možné riešiť po roku 
2015. 
 - V návrhu sa zohľadnili už spracované územno plánovacie dokumentácie, vodohospodárske a hydroekologické 
plány povodí, ako aj podklady MŽP SR, MP SR, SHMÚ, ŠÚHE.     

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 nálavách 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).  
 
Prehľad o zdrojoch podzemnej vody v Prešovskom kraji                                                   

Okres Využiteľné 
množstvá [l.s-1] 

Nevyužívané zdroje 

[l.s-1] 
Využívané zdroje 

[l.s-1] 
Odbery 

[l.s-1] 
Bardejov 403,10 286,70 116,40 63,35 
Humenné 78,40 67,20 11,20 4,64 
Kežmarok 212,90 173,90 39,00 26,16 
Levoča 245,40 131,00 114,40 94,55 
Medzilaborce 56,6 44,60 12,00 10,90 
Poprad 1194,24 522,22 672,02 703,55 
Prešov 258,40 219,90 38,50 31,28 
Sabinov 412,10 97,70 314,40 232,13 
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Snina 166,50 157,50 9,00 5,17 
Stará Ľubovňa 264,10 179,70 84,40 18,15 
Stropkov 93,70 63,70 30,00 24,49 
Svidník 123,90 72,30 51,60 29,80 
Vranov nad  Topľou 168,20 123,60 44,60 19,63 
Prešovský kraj spolu 3677,54 2140,02 1537,52 1263,80 
 
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.  
 
Návrh zdrojov podzemných vôd na vyradenie z užívania 

Okres 
Návrh na vyradenie do roku 

2000 2005 
Názov zdroja vody l.s-1 Názov zdroja vody l.s-1 

Prešov Šarišské Lúky 6,0 Rožkovany 30,0 
Sabinov   Ostrovany 15,0 

Stará Ľubovňa 
Hniezdne 13,8   
Chmelnica 12,0   

Svidník Duplin-drény z Ondavy 15,0 Ladomírka-drén 7,0 
Spolu  47,8  52,0 
 
Po roku 2005 nie je navrhnutý na vyradenie žiaden ďalší zdroj podzemných vôd, ktorý je v súčasnosti využívaný 
pre verejné zásobovanie pitnou vodou. 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, a ich 
hlavné využitie je pre miestne vodovody. Podrobne sú využívané i výhľadové zdroje pre SKV uvedené v 
tabuľkách.  
Údaje o množstve a využiteľnosti zdrojov podzemných vôd vyžadujú sústavnú a systematickú aktualizáciu. Preto 
je bezpodmienečne nutný ďalší hydrogeologický prieskum s cieľom vyhľadávania nových zdrojov podzemných 
vôd a overovania hydrogeologických údajov o zdrojoch, ktoré sú staršie ako 10 rokov. 
 
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). 
Prešovský kraj spadá do čiastkového povodia Popradu a Dunajca, ktoré sa nachádza v hlavnom povodí Visly 
s vyústením do Baltického mora a povodí Hornádu a Bodrogu, ktoré patria do povodia Tisy s vyústením do 
Dunaja a do Čierneho mora. Vysokotatranské doliny Tichá a Kôprová a obec Liptovská Teplička patria do 
povodia Váhu.  
Na riešenom území sa vyskytujú tieto väčšie rieky alebo ich horné časti: Poprad, Váh, Hornád, Torysa, Topľa, 
Ondava, Laborec a Cirocha. 

 
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. Prehľad o využívaných kapacitách je na nasledujúcej tabuľke i s termínom do 
ktorého by sa niektoré zdroje, pre hygienickú závadnosť, mali vyradiť z užívania.  
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Zdroje povrchových vôd využívané pre vodárenské účely v Prešovskom kraji  

Okres Tok Bilančná 
výdatnosť 

Druh 
vodovodu 

Návrh na vyradenie v roku  
2000 2005 2015 výhľad 

Bardejov 

Topľa 100,0 skupinový  100,0   
Pastevník 10,0 lokálny    10,0 
Hrabovec 6,0 lokálny    6,0 
Koprivnička 2,0 lokálny    2,0 
spolu 118,0   100,0  18,0 

Humenné Rika,Suchý p. 95,0 VVS    95,0 
spolu 95,0     95,0 

Kežmarok 

Torysa 100,0 skupinový 100,0    
K.Biela voda 30,0 skupinový  30,0   
LipničankaČ.Kláštor 2) 2,0 lokálny 2,0    
spolu 132,0  102,0 30,0   

Levoča potok Hruška 1,0 lokálny    1,0 
spolu  1,0     1,0 

Medzilaborce 
Danová, Krištal.p. 12,0 lokálny    12,0 
Tok Laborec (Čertižné) 1,0 lokálny    1,0 
spolu 13,0     13,0 

Poprad 

Studený p. 9,0 lokálny  9,0   
Červený p.  5,0 lokálny  5,0   
Javorinka 16,0 lokálny    16,0 
Bystrá 22,0 skupinový    22,0 
Mlynica 10,0 lokálny   10,0  
Poprad 20,0 lokálny   20,0  
Rinčov p. 4,4 lokálny    4,4 
Kamenistá 4,0 lokálny    4,0 
spolu 90,4   14,0 30,0 46,4 

Prešov Sigordský p. 0,5 lokálny    0,5 
spolu 0,5     0,5 

Snina 

VN Starina   1) 960,0 VVS    1200,0 
Čierny p.,Hybkaňa 30,0 VVS    30,0 
Brusný p.  1,0 lokálny    1,0 
spolu    1) 991,0     1231,0 

St. Ľubovňa 
Jakubianka 80,0 skupinový    80,0 
Lomnický p. 7,0 lokálny    7,0 
spolu 87,0     87,0 

Stropkov Zimný potok 4,0 lokálny   4,0  
spolu 4,0    4,0  

Svidník 
Ondava,nad Svidníkom 10,0 lokálny  10,0   

Topľa 15,0 lokálny 15,0    
spolu 25,0  15,0 10,0   

Vranov n/T. 
Ondava, Majerovce 80,0 VVS  80,0   
Starý jarok, Herm. 2,0     2,0 
spolu 82,0      

Prešovský kraj celkom 1638,9  117,0 234,0 34,0 1493,9 
 
Vysvetlivky: 1)  – po zvýšení odberu na 1 200 l.s-1 

                      2)  – využívaný len ako zdroj úžitkovej vody 
 
V súčasnosti sa v Prešovskom kraji využíva 30 zdrojov povrchových vôd o kapacite 1 639,9 l.s-1. Na vyradenie do 
r. 2015 je navrhnutých 14 zdrojov o celkovej kapacite  387 l.s-1.  
 
Množstvá vody zo zdrojov navrhnutých na vyradenie k uvedeným rokom                           
Predmet/rok 2000 2005 2015 
Podzemné vody 47,8 52,0 0 
Povrchové vody 117,0 234,0 34,0 
Spolu 164,8 286,0 34,0 
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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    

Okres Názov SKV ID Názov lokality Povodie Výdatnosť l.s-1 Typ Komentár 

BJ Bardejov 1 

Mokroluh I,II Topľa 45,0 st  

Široká + drén Topľa 17,5 st+drén  

Pod Dúbravou Topľa 5,0 st  

Rokytov Topľa 3,0 st  

Topľa Topľa 100,0 pov.odb. návrh vyradiť  

spolu  170,5   

BJ Počergovský 2 potok Pastevník  10,9 pov.odb.  

HE Humenné 3 

Rika-Suchý potok Laborec 160,0 pov.odb.  

Porúbka Laborec 10,0 pr  

spolu   170,0   

KK 
Kežmarok  
Spišská Belá 

4 

Biela voda Poprad 30,0 pov.odb. návrh vyradiť 

Šumivý pr. Poprad 20,0 pr  

Tatranská Kotlina  Poprad 82,0 st  

PP 

Popradský 5 

Lipt. Teplička  Č. Váh 66,0 pr  

Macová  Č. Váh 
V.rny Váh 

48,0 pr  

V. Brunov Čierny Váh 42,0 pr  

M. Brunov   Čierny Váh 36,0 pr  

Boč. Brunov Čierny Váh 2,0 pr  

Sp. Teplica-N. Okno Poprad 128,0 pr  

         - vrty HST-1,4  Poprad 11,0 st  

Vrty LT-6,8,9,15A,5 Poprad 155,0 st  

Vrt LT-19,20,21 Poprad 45,0 st  

V. Slavkov –Žiak.poľ. Poprad 14,6 pr  

spolu  547,6   

Smokovce 6 

St.Smokovec – 6 pr. Poprad 25,0 pr  

Červený potok Poprad 5,0 pov.odb. návrh vyradiť 

spolu  30,0   

T.Lomn.-S.Lesná 7 

T.Lomnica – pram. Poprad 12,7 pr  

Studený potok Poprad 9,0 pov.odb. návrh vyradiť 

spolu  21,7   

Štrbský 8 

Tatr.Štrba 2 pr. Poprad 10,7 pr  

Tatr. Štrba VTH-1 Poprad 3,0 st  

spolu   13,7   

Tatranský 9 Javorinka Dunajec 11,5, pov.odb.  

PO Prešovský 10 

Tichý potok Torysa 100,0 pov.odb. návrh vyradiť 

V. Slavkov – hlavný Torysa 73,0 pr  

Brezovica Torysa 130,0 st  

Brezovička Torysa 30,0 st  

Rožkovany 8 vrtov Torysa 32,7 st  

Lipany HL-4,9 Torysa 20,0 st  
Slavkovský p. HS 11,17-
20 

Torysa 20,0 st  

Krivany vrty S-
11,12,13,14 

Torysa 30,0 st  

Sabinov I,II 
 

Torysa 25,0 st  
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Ostrovany OS-6,15 Torysa 15,0 st  

Šar. Michaľany Torysa 5,0 st  

Červenica při Sabinove Torysa 10,0 st  

V. Šariš 15 st. Torysa 25,0 st  

Šar. Lúky 47 st. Torysa 6,0 st  

spolu   531,4   

SL 
Stará Ľubovňa 11 

S.Ľub. – Hniezdne Poprad 12,0 st  

S.Ľub. – Chmelnica Poprad 12,0 st  

Plaveč vrty HP Poprad 4,3 st  

Jakubianka Poprad 80,0 pov.odb.  

spolu   108,3   

Plaveč 12 Plaveč vrty HP Poprad 8,5 st  

SL Podolínec 13 Lomnický potok Poprad 9,0 pov.odb.  

SP Stropkov  14 

Stropkov Ondava 20,0 st  

Krušinec POB-21 Ondava 3,0 st  

Zimný p. Ondava 4,6 pov.odb. vyradiť  

spolu  27,6   

SK 

Kr.Poľana - Dukla 15  K.Poľana KP-4, HOP-19 Ondava 7,0 st  

Svidník 16 

Ondava Ondava 10,0 pov.odb. vyradiť 

Č.Hora Ondava 6,0 pov.odb. vyradiť 

Ladomírka Ondava 13,0 st+drén nevyhovuje 

Duplín Ondava 25,0 st nevyhovuje 

VT 

Vranov 17 
171

Ondava Majerovce Ondava 80,0 pov.odb. vyradiť 

Hanuš. - Petrovce 18 pr. Medvedzie Topľa 8,0 pr  

Herman. - Bystré 19 pr. Hermanovce Topľa 4,0 pr  

S.Kajňa-RO Dom.  20 Slov. Kajňa, st. KB 1a-3a Topľa 14,6 st  

 
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 v rokoch 1991 - 1995 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 roku 1995 mala vzrásť na 80,38 % v roku 2005 a 91,51 % v roku 2015.  
 
Rozvoj zásobovanosti obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov k r. 2007 a 2015    

 
Predmet \ rok 

 
2005 2007 2015 

Celkový počet obyvateľov 801 380 786 959 829 098 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 644 149 574 616 758 708 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 80,38 73,02 91,51 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 2 855,6 2 855,6 3 509,2 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 3 453,3 3 453,3 3 453,3 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -450,8 -450,8 -484,8 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] 146,9 146,9 -540,7 
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Pre vybrané SKV sa počíta s využitím zdrojov vody ako sú uvedené v tabuľke. Navrhujeme, aby kapacitné 
možnosti zdrojov podzemnej vody, ktorých dokumentácia je staršia ako 10 rokov boli znovu preverené. Je 
pravdepodobné, že po overení niektorých fiktívnych vrtov by mohlo byť uvažované s ich využívaním 
V rámci koncepcie rozvoja vodovodov v 13 okresoch, ktoré tvoria Prešovský kraj, sa uvažuje s  tendenciami 
uvedenými na tabuľke. Do roku 2005 sa navrhuje zvýšiť podiel zásobovaných obyvateľov z verejných vodovodov 
na 80,31% a do roku 2015 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. 
 
Zdroje pitnej vody pre vybrané SKV – výhľad 
Okres Názov SKV ID Názov lokality Povodie Výdatnosť l.s-1 Typ Komentár 

BJ 

Bardejov 1 Mokroluh,  
Dlhá Lúka, Rokytov, 

    

  Tarnov, Dlhá Lúka, 
Bogliarka, 

    

  vrty Topľa 95,2 st napojenie 
na VVS 

Počergovský 2 Hertník vrt COH-127  Topľa 3,0 st  
  povrch odber  10,0 pov.odb.  

HE 
Humennné 3 prívod z VVS  122,7  napojenie 

na VVS 

KK 
Kežmarok  
Sp. Belá 

4 dodávka z Lipt.Tepličky  Čierny Váh    

  a vrty v Tatr. Kotline Poprad 97,8 st  

PP 

Smokovce, 
T.Lomnica 

5 napoj. vrty LH-4,5 Poprad 24,5 st  

a Stará Lesná  Tatr.Kotlina, vrty  Poprad 21,0 st  
  Záľubica, vrt Poprad 10,0 st  
Štrba –  
Tatr. Štrba 

6 Vrty TS-1,2,3 Poprad 11,6 st  

PO 
Prešovský 7 náplavy Torysy Torysa 36,0 st  
  prívod z  VVS  554,2  napojenie 

na VVS 

SV 
Snina –  
Zempl. Hámre 

8 prívod z  VVS  76,3  napojenie 
na VVS 

SL 

Stará Ľubovňa 9 Forbasy, Plavnica, 
Jakubany, vrty 

Poprad 40,0 st  

Plaveč 10 vrty v Plavči Poprad 15,0 st  
Podolínec 11 vrt HP-1 Poprad 9,0 st  
Stropkov - 
Breznica 

12 Sitníky, Krušinec vrty Ondava 28,3 st  

  napojenie na VVS    napojenie 
na VVS 

VT 

Vranov 13 prívod z VVS  171,5  napojenie 
na VVS 

Hanušovce- 
Petrovce 

14 prívod z  VVS  6,7  napojenie 
na VVS 

Hermanovce – 
Bystré 

15 prívod z VVS  8,2   

Sl. Kajňa –  
RO Domaša  

16 Žalobín,Holčíkovce, 
Gírovce, vrty 

Ondava 11,1 st  

  a prívod z  VVS    napojenie 
na VVS 
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V tabuľke sú uvedené pre každý okres údaje o výhľadových počtoch obyvateľov i o úrovni zásobovanosti potrebe 
vody, využívaných zdrojoch i celková bilancia. V roku 2005 bude ešte pozitívna bilancia s prebytkom vodných 
zdrojov, ale k roku 2015 už bilančný nedostatok bude 540,7 l.s-1. 
 

Rozvoj vodovodov v okresoch Prešovského kraja do r. 2015 
 Predmet \ rok 2007 2015 

Okres Bardejov   
Celkový počet obyvateľov 76 671 81 322 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 56 012 71 999 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 73,1 88,54 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 267,0 329,5 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 280,9 280,9 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -100,0 -100,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -86,1 -148,6 
Okres Humenné   
Celkový počet obyvateľov 64 402 64 344 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 54 051 61 975 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 83,9 96,32 

Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax
 l.s-1] 305,8 336,2 

Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 177,1 177,1 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] 0 0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -138,1 -159,1 
Okres Kežmarok 
Celkový počet obyvateľov 66 795 68 130 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 47 048 64 839 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 70,4 95,17 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 213,9 244,8 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 165,6 165,6 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -39,0 -39,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -101,8 -118,2 
Okres Levoča   
Celkový počet obyvateľov 32 584 33 599 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 22 503 31 976 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 69,1 95,17 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 112,2 125,1 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 46,1 46,1 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] 0 0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -66,1 -79,0 
Okres Medzilaborce   
Celkový počet obyvateľov 12 205 12 238 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 7 432 11 166 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 60,9 91,24 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 57,0 66,3 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 25,6 25,6 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] 0 0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -31,4 -40,7 
Okres Poprad   
Celkový počet obyvateľov 104 481 110 235 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 97 185 106 807 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 93,02 96,89 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 627,2 677,3 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 706,2 706,2 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -7,0 -37,0 

Bilančný rozdiel  [l.s-1] 72,0 -8,1 

Okres Prešov   
Celkový počet obyvateľov 165 564 174 368 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 115 941 150 895 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 70,0 86,54 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 617,7 731,0 
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Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 61,4 61,4 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -6,0 -6,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -562,3 -676,5 
Okres Sabinov   
Celkový počet obyvateľov 56 218 58 162 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 28 365 47 270 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 50,5 81,27 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 117,6 166,4 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 477,2 522,2 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -145,0 -145,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] 214,6 210,8 
Okres Snina   
Celkový počet obyvateľov 38 775 39 521 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 31 562 37 814 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 81,4 95,68 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 132,8 154,1 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 1 039,9 1 039,9 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] 0 0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] 907,1 885,8 
Okres Stará Ľubovňa   

Celkový počet obyvateľov 51 710 56 487 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 38 510 50 070 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 74,47 88,64 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 150,0 188,1 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 154,8 154,8 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -26,8 -26,8 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -22,0 -60,1 
Okres Stropkov   
Celkový počet obyvateľov 20 781 21 677 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 14 994 19 248 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 72,2 88,79 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 59,7 71,8 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 43,7 43,7 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] 0 -4,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -16,0 -32,1 
Okres Svidník   
Celkový počet obyvateľov 33 243 33 587 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 23 738 32 723 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 71,4 97,43 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 110,0 131,6 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 98,0 98,0 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -47,0 -47,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -59,0 -80,6 
Okres Vranov nad Topľou   
Celkový počet obyvateľov 78 388 82 129 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 42 342 72 873 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 54,0 88,73 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 196,9 286,3 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 131,8 131,8 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -80,0 -80,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -145,1 -234,5 
Prešovský kraj   
Celkový počet obyvateľov 801 817 835 799 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 579 683 759 655 
Obyvatelia zásob. z verejných vodovodov  [ %] 72,30 90,89 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov  [Qmax

 l.s-1] 2 855,6 3 509,2 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 3453,3 3453,3 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -450,8 -484,8 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] 146,9 -540,7 
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Bilancia pre samotný Prešovský kraj je 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. Okrem správneho určenia demografického vývoja bude mať naň aj vývoj 
špecifickej potreby vody. Stanovovanie vývoja špecifickej potreby vody na základe súčasného klesajúceho trendu, 
čo by malo vplyv na odsúvanie termínu realizácie nových veľkokapacitných zdrojov vody, by mohlo zapríčiniť 
v budúcnosti katastrofický stav.  Je reálne predpokladať, že pri zlepšení ekonomickej situácie sa špecifická 
potreba vráti na pôvodnú, prípadne i vyššiu úroveň. Tieto okolnosti je nutné brať do úvahy pri zabezpečovaní 
výhľadových zdrojov pitnej vody.  
Zo zdokumentovaných zdrojov sa navrhuje pre systémy v Prešovskom kraji využívať 404 l.s-1. Toto množstvo 
nebude po roku 2005 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 predstavuje k roku 2000, 
93,6 l.s-1, v roku 2005 už 588,1 l.s-1 a v roku 2015 až 1 574,6 l.s-1. (Viď tabuľku).                   
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 1 
005,2 l.s-1  v roku 2010 a až 1 444,1 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 1 
200 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 (do roku 2010)  a odtiaľ alternatívne až do 
Medzilaboriec a druhou vetvou do Bardejova. 
 
Bilancia potreby a zdrojov vody pre VVS 

Predmet \ rok 2007 2015 
Celkový počet obyvateľov             546 247 887 551 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 374 762 887 551 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov Qmax

 l.s-1 3 665,8 4 573,3 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 3 643,7 4 047,7 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -566,0 -1 049,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -588,1 -1 574,6 

 
U SPVS v rámci  skupinových vodovodov Spišská Nová Ves – Levoča, Liptovská Teplička – Poprad a dalších 
menších SKV, ktoré ju tvoria, sa uvažuje s vývojom uvedením v tabuľke. 
 
Bilancia potreby a zdrojov vody pre SPVS    

Predmet\rok 2005 2015 
Celkový počet obyvateľov 193 105 241 881 
Počet obyvateľov zásobovaných z verejných vodovodov 178 424 231 859 
Potreba vody pre zásobovaných obyvateľov Qmax

 l.s-1 1 004,4 1 229,2 
Vodné zdroje využívané  [l.s-1] 889,9 989,9 
Vodné zdroje určené na vyradenie [l.s-1] -46,0 -76,0 
Bilančný rozdiel  [l.s-1] -160,5 -315,3 

 
Deficit Spišsko-popradskej vodárenskej sústavy, k roku 2005 predstavuje 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 
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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 veľkokapacitný zdroj VN Garajky 
na Ipolitci v okrese Liptovský Mikuláš o kapacite 1 400 l.s-1. v 1. etape do roku 2010 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). 
Rozvoj zásobovania obyvateľov pitnou vodou z verejných vodovodov, ako aj bilančné potreby sú uvedené pre 
jednotlivé okresy. 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 ústavy. 
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 mal 
realizovať prívod vody z VVS do Bardejova. 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, Stebnická Huta, Janovce,Kobyly a Kľušov. 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, ktoré by sa mali 
zriadiť do roku 2010 v obciach Jezersko, Jurské, Vlkovce, Vojňany a do roku 2 015 Havka, Podhorany, Výborna 
a Zálesie. 
Okres Levoča 
Overené zdroje alebo lokality, ktoré je potrebné preskúmať sa využijú pre uvažované samostatné vodovody.  
Uvažuje sa s výstavbou vodovodov k roku 2010 v obci Úloža a k roku 2015 v obciach Buglovce, Domaňovce, 
Nemešany, Harakovce a Korytné.  
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. Približne k roku 2010  sa uvažuje 
s pripojením Medzilaboriec na VVS dolinou Laborca v trase Koškovce – Zbudské Dlhé – Hrabovec nad 
Laborcom – Brestov nad Laborcom – Radvaň nad Laborcom – Volica – Čabiny – Krásny Brod (možnosť 
alternatívneho riešenia Stropkov – Medzilaborce).  
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 
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. 
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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, Kamenica, Jakovany. 
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 911,3 l.s-1  v roku 
2005 a 890,1 l.s-1 v r. 2015. Na VVS sústavu k roku 2015 sa počíta i s napojením Ublianského SKV Kolonica – 
Ladomírov – Michajlov – Ubľa a Kalná Roztoka, Klenová – Ubľa a Ubľa - Dúbrava. Do roku  2010 sa vybuduje 
SKV s priamym odberom vody z prietokov Bystrianského potoka nad obcov Zboj pre obce Zboj - Uličské Krivé - 
Nová Sedlica (a v druhej etape pre ostatné obce Uličskej doliny až po Runinu a Príslop) a s využitím prebytkov 
vody pre Ulič a vybuduje sa samostatný vodovod v Pakostove. 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 v obciach - k roku 2010 obce Haligovce, Kremná a Stráňany a k roku 
2015 obce Ďurková, Hraničné, Lacková, Matysová, Obručné, Pusté Pole, Nižné Ružbachy a Vislanka.  
Okres Stropkov  
Do roku 2010 by sa malo na VVS napojiť mesto Stropkov. Do roku 2010 zriadiť SKV Nová Kelča – Mrázovce – 
Tokajík – Vyšný Hrabovec a vodovody v obciach Krušinec,  Breznička, a rekreačná oblasť VN Domaša a do roku 
2012 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 už v roku 2010. Miestne zdroje vody s malými výdatnosťami sa využijú pre lokálne 
vodovody 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, 
Krajná Porúbka,  Vyšná Pisaná a Nižná Pisaná. Na VVS sa do roku 2010 napoja Giraltovce a obce Radoma, 
Stročín a Štiavnik, do roku 2012 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 k roku 2010 sa napoja obce 
Jastrabie nad Topľou, Majerovce, Rudlov a k roku 2015 obce Čičava, Davidov, Detrik, Matiaška, Babie, Merník, 
Nižný Kručov, Ondavské Matiašovce a Skrabské.  
 

Údaj 1995 2015 

Okres Bardejov   

SKV Bardejov - Lukavica   

Potreba vody Qmax l.s-1 96 202,8 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      252 

 

 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 170,5 170,5 

Bilančný rozdiel l.s-1 70,5 -32,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -100 

Bilančný rozdiel l.s-1  -132,8 

Návrh na riešenie: Vrty Mokroluh, Dl. Lúka, Rokytov, Tarnov, Bogliarka Q = 95,2 l.s-1a prepojiť na VVS 

 
SKV Kobyly - Kľušov - Jánovce - Tročany   

Potreba vody Qmax l.s-1 3,3 8,8 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 6,4 6,4 

Bilančný rozdiel l.s-1 3,1 -2,4 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: napojiť na Bardejov   

SKV Petrova - Frička - Gaboltov   

Potreba vody Qmax l.s-1 2,5 4,2 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 3,6 3,6 

Bilančný rozdiel l.s-1 1,1 -0,6 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Prepojiť s N. Tvarožcom a využiť vrt BOZ-8 Q = 2,7 l.s-1  

SKV Počergovský   

Potreba vody Qmax l.s-1 3,9 21 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 10,9 10,9 

Bilančný rozdiel l.s-1 7 -10,1 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1    

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojiť vrt COH-127 Q = 3,0 l.s-1 a povrchový odber 10,0 l.s-1 

SKV Marhaň - Kučín - Kurima a okolie   

Potreba vody Qmax l.s-1 1,1 8,6 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 3,8 3,8 

Bilančný rozdiel l.s-1 2,7 -4,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojiť na VVS na prívod do Bardejova   

Okres Humenné 

SKV Humenné   

Potreba vody Qmax l.s-1 143,5 293,4 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 170,7 170,7 

Bilančný rozdiel l.s-1 l 27,2 -122,7 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1 l.s-1    

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Deficit riešiť z VVS   

SKV Udavské-Koškovce-Veľopolie-Ľubiša-V. a N. Ladičkovce-Hrabovec n/Laborcom 

Potreba vody Qmax l.s-1 4,5 10,9 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 1,2+VVS  

Bilančný rozdiel l.s-1  l.s-1   

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1 l.s-1   
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Bilančný rozdiel l.s-1 l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojenie na VVS   

SKV Myslina-Slov. Volová-Ohradzany-Víťazovce-Jankovce (vetva VVS)  

Potreba vody Qmax l.s-1 0,3 7,3 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 0,4+VVS  

Bilančný rozdiel l.s-1    

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojenie na VVS   

Okres Kežmarok 

SKV Kežmarok - Spišská Belá   

Potreba vody Qmax l.s-1 92,5 200,8 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 133 133 

Bilančný rozdiel l.s-1 40,5 -67,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   -30 

Bilančný rozdiel l.s-1  -97,8 

Návrh na riešenie: Dodávka z Lipt. Tepličky a napojenie vrtov v Tatr. Kotline  

Okres Medzilaborce 

SKV Medzilaborce - Krásny Brod   

Potreba vody Qmax l.s-1 26,8 53 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 22 22 

Bilančný rozdiel l.s-1 4,8 -31 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojenie na VVS, príp. fiktívne vrty v pririečnej nive Laborca o Q = 13,0 l.s-1 

Okres Poprad 

SKV Popradský (Lipt. Teplička a Tatranský)   

Potreba vody Qmax l.s-1 281 529,5 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 547,6 547,6 

Bilančný rozdiel l.s-1 266,6 18,1 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojenie na SPVS   

SKV Štrba - Tatranská Štrba   

Potreba vody Qmax l.s-1 12,6 25,6 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 13,7 13,7 

Bilančný rozdiel l.s-1 1,1 -11,9 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   27,40  

Návrh na riešenie: Napojenie vrtov TS-1,2,3  Q = 11,6 l.s-1 

SKV Smokovce   

Potreba vody Qmax l.s-1 24,3 33,0 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 30,0 30,0 

Bilančný rozdiel l.s-1 5,7 -3,0 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -5,0 

Bilančný rozdiel l.s-1  -8 

Návrh na riešenie: Prepojiť s Tatranskou Lomnicou   

SKV Tatranská Lomnica - Stará Lesná   

Potreba vody Qmax l.s-1 29,7 41,3 
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Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 21,7 21,7 

Bilančný rozdiel l.s-1 8 -19,6 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -9 

Bilančný rozdiel l.s-1  -28,6 

Návrh na riešenie: Napojiť vrty LH-4,5 Q= 24,5 l.s-1 a vrty v Tatranskej Kotline Q =  21,0 l.s-1 a vrt Záľubica Q = 10,0 l.s-1 

SKV Štôla - Mengusovce – Lučivná   

Potreba vody Qmax l.s-1 7,3 9,4 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 20,9 20,9 

Bilančný rozdiel l.s-1 13,6 11,5 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie:   

Okres Prešov 

SKV Prešovský (ako celok aj v okrese Sabinov)   

Potreba vody Qmax l.s-1 347,8 934,6 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 531,4 531,4 

Bilančný rozdiel l.s-1 180,6 -403,2 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -151 

Bilančný rozdiel l.s-1  -554,2 

Návrh na riešenie: Dodávka z VVS, náplavy Torysy Q = 36 l.s-1 

SKV Šarišská Poruba - Lipníky – Nemcovce   

Potreba vody Qmax l.s-1 1,6 3,6 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 1,8 1,8 

Bilančný rozdiel l.s-1 0,2 -1,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojený na VVS   

SKV Víťaz –Ovčie   

Potreba vody Qmax l.s-1   

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1  6,5 

Bilančný rozdiel l.s-1   

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrty BH-3, SVZ-4  Q = 5,3 l.s-1               

Okres Sabinov 

SKV Prešovský (západná časť)   

Potreba vody Qmax l.s-1 39,5 138,7 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 498,4 498,4 

Bilančný rozdiel l.s-1 458,9 359,7 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -145 

Bilančný rozdiel l.s-1  214,7 

Návrh na riešenie:   

Okres Snina 

SKV Snina - Zemplínske Hámre   

Potreba vody Qmax l.s-1 39,1 109 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 32,7 32,7 

Bilančný rozdiel l.s-1 -6,4 -76,3 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   
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Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojený na VVS   

SKV Zboj - Ulič - Ubľa - U. Krivé Nová Sedlica   

Potreba vody Qmax l.s-1   

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1  9,1 

Bilančný rozdiel l.s-1  4 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -5,1 

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrty poriečnej nivy  Q = 31 l.s-1 alebo odber z potoka Zboj Q = 25,0 l.s-1 

Okres Stará Ľubovňa 

SKV St. Ľubovňa-Forbasy-Chmelnica-Hniezdne-Jakubany-Kamienka-Nová Ľubovňa-Plavnica-Novoľubovnianske Kúpele 

Potreba vody Qmax l.s-1 124,7 121,5 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 108,3 108,3 

Bilančný rozdiel l.s-1 -16,4 -13,2 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -26,8 

Bilančný rozdiel l.s-1  -40 

Návrh na riešenie: Vrty Forbasy, Plavnica, Jakubany  Q = 40 l.s-1 

SKV Plaveč - Orlov – Ľubotín   

Potreba vody Qmax l.s-1  11,8 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1  8,5 

Bilančný rozdiel l.s-1  -3,3 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrty v Plavči  Q= 15 l.s-1   

SKV Podolinec – Lomnička   

Potreba vody Qmax l.s-1 11,4 15,3 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 9 9 

Bilančný rozdiel l.s-1 -2,4 -6,3 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrt HP-1  Q = 9 l.s-1   

SKV Vyšné a Nižné Ružbachy   

Potreba vody Qmax l.s-1 6,2 8,2 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 12 12 

Bilančný rozdiel l.s-1 5,8 3,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   
Návrh na riešenie:   

Okres Stropkov 

SKV Stropkov – Breznica   

Potreba vody Qmax l.s-1 57,7 48 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 27,6 27,6 

Bilančný rozdiel l.s-1 -30,1 -20,4 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  4 

Bilančný rozdiel l.s-1 -30,1 -24,4 

Návrh na riešenie: Vrty Sitníky a Krušinec  Q = 28,3 l.s-1 a napojenie na VVS   

Okres Svidník 

SKV Dukliansky   

Potreba vody Qmax l.s-1 3,1 3,8 



                                                                                
                                                   Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja  2009 – Úplné znenie 

 

                                                                                             

 

 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica – CKP Prešov                                                      256 

 

 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 7 7 

Bilančný rozdiel l.s-1 3,9 3,2 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie:   

Okres Vranov nad Topľou 

SKV Vranov n/T.-Kladzany-Kučín-Majerovce-Niž. Hrabovec-Poša-Niž. Hrušov 

Potreba vody Qmax l.s-1 61,4 171,5 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 80 80 

Bilančný rozdiel l.s-1 18,6 -91,5 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1  -80 

Bilančný rozdiel l.s-1  -171,5 

Návrh na riešenie: Deficit bude krytý z VVS   

SKV Hanušovce n/Topľou - Petrovce    

Potreba vody Qmax l.s-1 4 14,7 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 8 8 

Bilančný rozdiel l.s-1 4 -6,7 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Napojenie na VVS   

SKV Hermanovce - Bystré   

Potreba vody Qmax l.s-1 6,4 12,2 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 4 4 

Bilančný rozdiel l.s-1 -2,4 -8,2 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie:   

SKV Sl. Kajňa-Rekreač. obl. Domaša-Košarovce-V. Sitnica + priľahlé obce okresu Humenné 

Potreba vody Qmax l.s-1 1,5 28,5 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1 14,8 14,8 

Bilančný rozdiel l.s-1 13,5 -13,7 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrty Žalobín, Holčíkovce, Gírovce Q = 11,1 l.s-1, napojenie na VVS 

SKV Juskova Voľa - Vechec   

Potreba vody Qmax l.s-1  5 

Kapacita vodných zdrojov Qmin l.s-1  0,2 

Bilančný rozdiel l.s-1  -4,8 

Vodné zdroje na vyradenie l.s-1   

Bilančný rozdiel l.s-1   

Návrh na riešenie: Vrt SHJ-14  Q = 8,0 l.s-1   

 
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.  
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1.2.13.3   Zásobovanie úžitkovou vodou 
 
Zhodnotenie územia z hľadiska zásobonania 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, nájmä pri veľkých podnikoch, kde dostupnosť vody môže byť problémová (Chemosvit v zimnom období, 
potreba prevodu vody z Ondavy pre Chemko). V tejto stati sú zhodnotené odbery zo zdrojov povrchových vôd a 
kapacitné možnosti pre ich rozvoj i keď vývojové tendencie u prevažnej väčšiny podnikov nie sú v tejto etape 
vždy jednoznačne vyjasnené.   
Odbery úžitkovej vody pre priemysel po roku 1990 sa výrazne znížili. Vodohospodársky plán predpokladal napr. 
v povodí Hornádu zníženie potreby k roku 1995 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. Skutočné odbery k roku 
2000 je v nasledujúcej tabuľke.  
 
Odbery úžitkovej vody z povrchových zdrojov 

Pč Okres Odberateľ Vodný zdroj tis. m3.r r-1 

1 Bardejov JAS, Bardejov Kamenec 158,99 

2 Humenné Chemes, Humenné  Laborec 2 391,15 

3 Kežmarok Tatraľan, Kežmarok Biela voda 280,00 

4 Levoča Spišský liehofrukt, Levoča Levočský potok 103,71 

5 

Poprad 

Tatramat, Matejovce, PP Slavkovský potok 297,82 

6 Chemosvit, Svit Poprad 4 333,35 

7 Tatravagónka, Poprad Velický potok 74,03 

8 

Prešov 

ZPA Krížik, Prešov Sekčov 36,89 

9 OZKN, Prešov Sekčov 26,00 

10 ZAT,Prešov Torysa 99,83 

11 Solivary, Prešov Sekčov 150,00 

12 Železnice SR,RD, Prešov Torysa 54,89 

13 Drienov, Drienov Torysa 40,00 

14 Výr. autom. prísl.,Prešov Torysa 45,77 

15 Drevokombinát, Prešov Sekčov 109,55 

16 St.Ľubovňa LUKO,Stará Ľubovňa Poprad 170,62 

17 Snina Vihorlat-energ., Snina Cirocha 848,37 

18 Sp.N.Ves Kovohuty, Krompachy Hornád 1 212,41 

19 
Svidník 

Svik, Svidník Ondava 19,63 

20 Potrav. strojárne, Svidník Ladomírka 7,14 

21 

Vranov n/T 

Bukóza, Vranov n/T. Ondava 9 842,61 

22 Energoservis, Vranov n/T Topľa 172,84 

23 Zeocem, Bystré n/T. Hermanovský p. 6,63 

 
Významnejšie priemyselné závody odobrali teda spolu z povrchových zdrojov 20,48 mil. m3.rok-1 vody. 
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.  
Pre Vsl. kraj boli stanovené hodnoty špecifickej potreby vody pre závlahy h takto: 

- závlahy čistou vodou: 
     pre smerodajne suchý rok  m3.ha-1                         885,0 
     pre smerodajne priemerný rok 200 m3.ha-          742,0 
- hnojivé závlahy: 
     pre smerodajne suchý rok  m3.ha-1                      350,0 
     pre smerodajne priemerný rok 200 m3.ha-1              200,0 

V súčasnosti sú vybudované závlahy veľmi málo využívané. Napríklad v povodí Hornádu predstavovali reálne 
odbery vody pre závlahy len 2,2 % z celkovej vypočítanej potreby vody pre tento účel. 
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Prehľad o vybudovaných závlahách 

Okres Názov 
závlahy 

Druh a 
spôsob 
závlahy 

Výmera 
závlah 

ha 

Názov 
zdroja 

riečny km 

Odbery vody v tis. m3.r -1 
súčasný 

stav 
plánovaný 

suchý priem. 
BJ Bardejovská Nová Ves čv - p 75 + 50 Topľa - 101,0 0,0 156,3 118,8 

HE 
Brekov hz - p 50 Laborec - 61,4 10,0 17,5 10,0 
Koškovce čv - p 50 Laborec - 80,0 8,0 44,2 37,1 

LE 
Klčov čv - p 122 Klčovský p. - 15,6 20,0 143,7 90,0 
Studenec hz - p 179 Margecanka - 7,5 0,0 107,4 71,6 

PP 
Hranovnica čv - p 110 Boršov - 2,8 0,0 66,0 44,0 
Spišské Bystré hz - p 81 Bystrá - 1,0 0,0 18,0 12,0 

PO 
Tulčík - Záhradné hz - p 239 Sekčov - 22,6 0,0 96,0 64,0 
Petrovany -Kendice čv - p 52 Torysa - 51,2 0,0 32,0 20,0 

SK Giraltovce 2 lokality čv - p 235 Topľa - 61,0 15,0 293,8 223,3 

VV 

Továrne 3 lokality čv - p 233 Ondava - 56,8 22,0 291,3 221,3 
Kvakovce čv vp 62 Dedinský potok 0,0 75,5 58,9 
Bystré čv - p 2x50 Topľa - 42,5 0,0 125,0 95,0 
Čaklov čv - p 92 Topľa - 24,5  115,0 87,4 
Lopaty čv - p 50 Topľa - 20,0 60,0 62,5 47,5 
Vranov - Ortáše čv - p 233 Topľa - 15,6 0,0 291,3 221,4 
Sečovská Polianka  
2 lokality 

čv - p 466 Topľa - 7,0 10,0 582,5 442,7 

 
Pre závlahy sa odobralo len 145 tis. m3, čo je len 77.7 % potreby pre priemerný a 5,76 % pre suchý rok. Plánovaná 
potreba pre priemerný rok je 1 865 m3 .rok-1, a 2 518 m3 .rok-1 pre suchý rok. V súvislosti s existenciou vláhového 
deficitu  na výživu rastlín, je nevyhnutné zvyšovať podiel zavlažovaných pozemkov výstavbou progresívnych 
spôsobov  závlahových sústav a rekonštrukciou existujúcich závlahových  zariadení. 
 
Výhľadové potreby pre zabezpečenie zásobovania úžitkovou vodou 
 
Potenciál povrchových zdrojov vody 
Zatiaľ nevyužitý, voľný potenciál, t.j. využiteľné zabezpečené prietoky vo vzťahu k spotrebe vody, je vyčíslený 
odčítaním sumárnej spotreby vody po profil (S) a príp. spotrebného prietoku pre nižšie odbery (PP) od celkového 
potenciálu (CP).  
Potenciál vodných tokov vo vybraných profiloch Prešovského kraja 

P. 

č. 
Tok - profil 

Celkový potenciál z toho nevyužitý 
ZP MQ CP S PP VP 

1 Poprad - Svit 0,226 0,208 0,018 0,002 0 0,016 
2 Poprad - Svit nad     0,022 -0,006 
3 Poprad - Poprad 0,622 0,570 0,052 0,074 0 -0,022 
4 Poprad - Kežmarok 1,447 1,370 0,077 0,015 0 0,062 
5 Poprad - začiatok št. hr. 3,153 2,890 0,263 0,022 0 0,241 
6 Laborec - nad Cirochou 0,372 0,323 0,049 -0,014 0 0,035 
7 Cirocha - pod Starinou 0,140 0,059 0,081 0,000* 0 0,081 
8 Cirocha - ústie  0,313 0,209 0,104 -0,091 0 0,013 
9 Laborec - Humenné 0,701 0,546 0,055 -0,186 0 -0,031 
10 Ondava - Stropkov 0,304 0,238 0,066 -0,051 0 0,015 
11 Ondava - nad Topľou 6,060 0,410 5,650 -0,341 0 5,309 
12 Topľa - pod Kamencom 0,359 0,231 0,128 -0,153 0 -0,025 
13 Topľa - Hanušovce n/T. 0,660 0,610 0,050 -0,075 0 -0,025 
14 ústie Tople 0,843 0,780 0,063 -0,999 0 -0,936 
15 Torysa - Brezovica 0,093 0,078 0,015 0,082 0 -0,067 
16 Torysa - pod Lutinkou 0,271 0,228 0,043 0,287 0 -0,244 
17 Torysa - nad Sekčovom 0,418 0,350 0,068 0,332 0 -0,264 
18 Sekčov - ústie 0,243 0,205 0,038 0,020 0 0,018 
19 Torysa - Košické Olšany 0,789 0,665 0,124 0,117 0 0,007 
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Vysvetlivky: 
  ZP   - zabezpečený prietok m3.s-1 

   MQ  - minimálny bilančný prietok m3.s-1 
  CP   - celkový potenciál (ZP - MQ)  m3.s-1 
  S     - sumár spotreby vody po profil m3.s-1 
  PP   - Prípadne potrebný prietok pre nižšie odbery m3.s-1 

   VP   - voľný potenciál (CP - S - PP) m3.s-1 

 
Pri výpočte súčasného minimálneho potenciálu povrchových zdrojov vody  sa uvažovalo s bilančnou situáciou 
v najnepriaznivejšom mesiaci v roku (Qmin. = min.) pre jednotlivé profily. V profiloch pod vodnými nádržami sa 
počítalo so zaručenými prietokmi (Qminimálne, nadlepšené) podľa manipulačných poriadkov jednotlivých nádrží.  
Z uvedenej tabuľky vidieť, že 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. Preto je nutné starostlivo posúdiť každú novú požiadavku na odber 
vody z toho-ktorého toku. Významným prvkom, ktorý ovplyvňuje pozitívne prietoky na vodných tokoch sú vodné 
nádrže a prevody vody.  

 
Krytie výh ľadových potrieb 
Ešte stále nie je ustálená dlhodobá stratégia ekonomického a sociálneho rozvoja, pretože stále prebieha 
transformácia podnikov. Mnohé priemyslové podniky hľadajú nové výrobné programy a trhy. Vo 
vodohospodárskych plánoch povodí sú uvedené výhľadové potreby úžitkovej vody pre jednotlivé významnejšie 
podniky, ktoré boli získané dotazníkovou metódou a aj priamym rokovaním. Na základe týchto podkladov možno 
konštatovať, že potreba úžitkovej vody pre priemysel sa v najbližších rokoch mierne zníži. 
V súčasných podmienkach poľnohospodárskej výroby je ťažko predvídať jej rozvoj. Predpokladáme však, že 
trhová ekonomika prebudí záujem o zvyšovanie závlah. Aj tak 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.   

 
1.2.13.4   Odvádzanie a čistenie odpadových vôd  
 
Zhodnotenie územia z hľadiska zabezpečenia odvádzania a čistenia odpadových vôd 
 Súčasný a výhľadový stav odkanalizovania v sídlach Prešovského kraja je uvedený v tabuľke. Úroveň 
odkanalizovania v Prešovskom kraji v roku 1996 bol pod celovenským priemerom a aj v porovnaní so susedným 
Košickým krajom je o niečo nižšia a dosahuje 47,3 %. 
 
Súčasný a výhľadový stav odkanalizovani v okresoch Prešovského kraja                       

Okres - kraj Predmet 2007 2015 

Bardejov 

Počet obyvateľov celkom 76 671 81 322 

Počet napojených obyvateľov 30 293 51 383 

% napojenia 39,5 63,18 

Humenné 

Počet obyvateľov celkom 64 402 64 344 

Počet napojených obyvateľov 39 307 55 979 

% napojenia 61,0 87,0 

Kežmarok 

Počet obyvateľov celkom 66 795 68 130 

Počet napojených obyvateľov 47 048 48 100 

% napojenia 70,4 70,6 

Levoča 
Počet obyvateľov celkom 32 584 33 599 

Počet napojených obyvateľov 22 503 25 199 
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% napojenia 69,1 75,0 

Medzilaborce 

Počet obyvateľov celkom 12 205 12 238 

Počet napojených obyvateľov 6 599 10 221 

% napojenia 54,1 83,52 

Poprad 

Počet obyvateľov celkom 104 481 110 235 

Počet napojených obyvateľov 97 185 98 109 

% napojenia 93,0 89,0 

Prešov 

Počet obyvateľov celkom 165 564 174 368 

Počet napojených obyvateľov 95 406 140 807 

 % napojenia 57,6 80,75 

Sabinov 

Počet obyvateľov celkom 56 218 58 162 

Počet napojených obyvateľov 19 505 32 172 

% napojenia 34,7 55,31 

Snina 

Počet obyvateľov celkom 38 775 39 521 

Počet napojených obyvateľov 22 982 33 420 

% napojenia 59,3 84,56 

St. Ľubovňa 

Počet obyvateľov celkom 51 710 56 487 

Počet napojených obyvateľov 17 723 45 190 

% napojenia 34,27 80,0 

Stropkov 

Počet obyvateľov celkom 20 781 21 677 

Počet napojených obyvateľov 10 759 16 860 

% napojenia 51,8 77,78 

Svidník 

Počet obyvateľov celkom 33 243 33 587 

Počet napojených obyvateľov 16 899 27 985 

% napojenia 50,8 83,32 

Vranov n/T. 

Počet obyvateľov celkom 78 388 82 129 

Počet napojených obyvateľov 27 996 47 247 

% napojenia 35,7 57,53 

Kraj Prešov 

Počet obyvateľov celkom 801 817 835 799 

Počet napojených obyvateľov 471 992 632 672 

% napojenia 58,86 75,7 

 
Ako z tabuľky vidieť, najnižšiu úroveň rozvoja odkanalizovania vykazujú okresy Sabinov s 34,7 %  obyvateľov 
bývajúcich v domoch napojených na verejnú kanalizáciu. Úroveň pod 40 % majú ešte okresy Stará Ľubovňa, 
Vranov a Bardejov. Naopak najvyššiu úroveň, nad 60 % majú okresy Poprad a Humenné.   
Nasledujúca tabuľka uvádza okrem vývoja odkanalizovania tiež počty a kapacity čistiarní odpadových vôd 
(ČOV). 
 
Odvádzanie a čistenie odpadových vôd v Prešovskom kraji 

Okres ID 
Počet obyvateľov Počet obyv. napoj. na sieť Kapacita ČOV 

m3.d-1 

Poznámka 
Počet  
ČOV Stav 2007 Návrh 2015 Stav 2007 Návrh 2015 

Bardejov 1 76 671 81 322 30 293 51 383 6 383 3 

Humenné 2 64 402 64 344 39 307 55 979 13 850 3 

Kežmarok 3 66 795 68 130 35 928 48 100 17 175 4 

Levoča 4 32 584 33 599 14 647 25 199 4 924 1 

Medzilaborce 5 12 205 12 238 6 599 10 221 847 1 

Poprad 6 104 481 110 235 74 826 98 109 20 764 12 

Prešov 7 165 564 174 368 95 406 140 807 56 052 3 

Sabinov 8 56 218 58 162 19 505 32 172 14 377 3 

Snina 9 38 775 39 521 22 982 33 420 10 239 6 
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S. Ľubovňa 10 51 710 56 487                 17 723 45 190 6 969 3 

Stropkov 11 20 781 21 677 10 759 16 860 1 088 5 

Svidník 12 33 243 33 587 16 899 27 985 2 228 4 

Vranov n/T. 13 78 388 82 129 27 996 47 247 9 514 12 

Kraj spolu 14           801 817 835 799 412 870 632 672 164 410 60 

 
Počet čistiarní odpadových vôd v Prešovskom kraji je 44 a ich kapacita  je 164 410 m3.d-1. Viacere 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 
Navrhovaný rozvoj verejných kanalizácií je zameraný na čiastočnú elimináciu nedostatkov tohoto úseku vodného 
hospodárstva. Pre postupné odstraňovanie disproporcií medzi zásobovaním pitnou vodou sídelnou sieťou 
verejných vodovodov  a odvádzaním odpadových vôd sieťou verejných kanalizácií a  ich čistením v ČOV je nutné 
zabezpečiť: 

- výstavbu kapacitne vyhovujúcich čistiarenských zariadení tam, kde je vybudovaná  kanalizačná  sieť, 
- budovať komplexné kanalizčné systémy, t.j. kanalizačnú sieť spolu s potrebnými čistiarenskými 

kapacitami, 
- nové kanalizačné systémy budovať pre výhľadové kapacity, 
- koncepčné riešenie odkanalizovania obcí vytváraním skupinových kanalizácií podľa miestnych 

geografických podmienok s jednou ČOV, 
- rekonštrukcie a rozšírenie kanalizačných sietí, 
- aplikáciu nových trendov výstavby kanalizačných sietí so zameraním na znižovanie množstva 

balastných vôd prostredníctvom vodotesnosti kanalizácií, 
- uplatnenie nových technológií na zneškodnenie odpadových vôd, 
- zavádzanie nových technológií na jestvujúcich ČOV, intenzifikáciu ČOV, 
- zmluvnú garanciu vysokého čistiaceho efektu ČOV, 
- komplexné riešenie kalového hospodárstva, likvidáciu a využitie kalov a zvyškových  odpadov, 
- zavádzanie automatizovaných systémov riadenia prevádzky ČOV vybavených výpočtovou technikou, 
- zvyšovanie odbornosti pracovníkov prevádzok ČOV a mechanizáciu pracovných procesov. 

Pre výhľad k roku 2015 navrhujeme 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. 
Je ich  možné modifikovať, a to s prihliadnutím  na technické a územné možnosti, najmä však na ekonomické 
zdôvodnenie a návratnosť investície. Jednoznačne realizovať skupinové kanalizácie v tých oblastiach, kde sú 
určené ochranné pásma vodných zdrojov. 
V rozhodovacom procese o výstavbe obecných ČOV alebo pripojenia na kanalizačné sústavy, prísne posudzovať 
investičné a prevádzkové náklady. Jednoznačne  realizovať tú alternatívu, ktorá je investične a prevádzkovo-
ekonomicky výhodnejšia.  
Navrhujeme využiť predovšetkým existujúce kanalizácie a ČOV okresných miest pre pripájanie okolitých obcí. 
Ďalej navrhujeme výstavbu skupinových kanalizácií (SKK) pre susediace obce, ktorá je z hľadiska ekonomického 
porovnania investičných nákladov  priaznivejšia ako výstavba samostatných kanalizačných sietí s vlastnou ČOV. 
Návrh skupinových a samostatných kanalizačných sietí je smerný a konkrétne riešenie je predmetom ÚPN obcí.  
 
Skupinové kanalizácie   

Okres 
Lokalita 
ČOV 

Pripojené  obce 
Termín 

realizácie

Počet 
pripojených 
obyvateľov 

BJ 

Koprivnica Stuľany-Lopuchov-Bucľovany-Abrahamovce 2010 2 226 
Osikov Fričkovce 2010 1 604 
Zborov Stebník 2015 2979 
Brezov Lascov 2015 725 

HE Humenné 
V. Hrušov-Velopolie-Ľubiša-V. a N. Ladičkovce 2015 1 855 
Hankovce-Dedačov-Koškovce-Zbudské Dlhé 2015 1 488 
Jabloň-Slov. Krivé-Hrabovec n/L.-Rokytov n/L. 2015 1 423 

Topoľovka Karna-Lieskovec-Závadka-Hudcovce-Myslina 2015 2 457 
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Lukáčovce Košarovce-N.Sitnica- Pakostov, Jenkovce,Víťazovce 2015 2 166 
Zubné Papín-Nechvalova Polianka-V. a N. Jablonka 2015 1 535 

KK V. Franková Osturňa 2015 837 

ML Medzilaborce Ňagov, Habura, Čertižné 2015 1 596 
Radvaň n/L. Krásny Brod-Čabiny-Volica, Brestov 2015 1 448 

LE Granč- Petrovce Behárovce-Korytné, Pongrácovce 2015 820 

PO 

Malý Šariš Župčany 2015 1 700 
Fričovce Široké, Lipovce-Šindliar 2010 4 343 
Pušovce Čelovce-Proč 2015 740 
Kojatice Svinia  2015 1 098 
Kokošovce Abranovce 2015 664 
Nemcovce Lipníky 2015 739 
Šar. Bohdanovce Varhaňovce-Brestov-Mirkovce-Žehňa 2015 3 375 
Bajerov Kvačany, Žipov 2015 768 
Dulová Ves Záborské 2015 1 005 
Kapušany Lada-Šar.Poruba-Trnkov-Okružná 2010 1 255 
Sedlice Klenov,Miklušovce 2010 1578 
Radatice Janov, Bzenov, Rokycany 2010 2754 
Ľubovec Suchá Dolina 2010 701 

SB Torysa  Brezovička-N.Slavkov,T.Potok, Šar.Dravce, Vysoká, , 
V.Slávkov, Krásna Lúka, Oľšov 

2010 7562 

SV Belá n/C. Zemplínske Hámre 2010 3 105 
SL Ďurková Vislanka 2010 579 

    
SP 

Stropkov Chotča-Tisinec, Krušinec, Potoky, Vyškovce 2010 829 
Nižná Olšava V.Olšava 2010 1 212 

SK 

Svidník 
N. a V. Orlík, Mestisko-Stročín, V.a N. Jedľová, Jurkova Voľa, 
Ladomírova, Hrabovčík, Rakovčík,  

2015 2 113 

StročínN-Nová Polianka 2015 503 
Kračúnovce Lúčka-Kuková-Želmanovce-Dukovce 2015 2 857 
Okruhlé Radoma, Valkovce 2010 1 088 

Kapišová Kružľová, Svidnička 2015 1073 

VT 

Vranov n./T. Kamenná Poruba a mestské časti Lomnica a Čemerné 2015 1 015 
Seč. Polianka Cabov 2010 3 135 
Soľ Jastrabie, Rudlov 2015 2 238 
Radvaňovce Medzianky, Pavlovce 2010 1226 

 

Okrem SKK uvedených v tabuľke navrhujeme vybudovanie 460 samostatných kanalizácii s ČOV s prihliadnutím 
na riešenie v zmysle ÚPN obcí takto: 
Okres Bardejov (68 stavieb K+ČOV) 
Andrejová, Bartošovce, Becherov, Beloveža, Bogliarka, Brezovka, Cigeľka, Dubinné, Frička,  Gaboltov, 
Geraltov,Gerlachov, Hankovce, Harhaj, Hažlín, Hertník, Hervartov, Hrabovec, Hrabské, Hutka, Chmeľová, 
Janovce, Jedlinka, Kľušov, Kobyly, Kochanovce, Komárov, Kožany, Krivé, Kríže, Kružlov, Kučín, 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, Mokroluh, Rokytov, Tamov 
Sveržov a Zlaté (skupinovou kanalizáciou) v rozšírenej ČOV Bardejov. 
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, Červenica, Demjata, Drienov, Drienovská Nová Ves, Fintice, Fulianka, Geraltov, Gregorovce, , 
Hrabkov, Chmeľov, Chmeľovec, Chmiňany, Janovík, Kendice, Kojatice, Križovany, Lažany, Lemešany, Lesíček, 
Ličartovce, Lúčina, Malý Slivník, Medzany, Mošurov, Ondrašovce, Ovčie, Petrovany, Podhorany, Prešov 
intenzifikácia ČOV, Ruská Nová Ves, Seniakovce, Svinia, Šarišská Trstená, Teriakovce, Terňa, Tuhrina, Tulčík, 
Veľký Slivník, Veľký Šariš, Víťaz, Záhradné, Zlatá Baňa. 
Sabinov (23 stavieb K+ČOV) 
Bajerovce, Bodovce, Červená Voda, Daletice, Hanigovce, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Lipany 
intenzifikácia ČOV, Lúčka, Ľutina, Milpoš, Olejníkov,  Ostrovany, Poloma, Ratvaj, Renčišov, Rožkovany, 
Sabinov intenzifikácia ČOV, Šarišské Sokolovce, Uzovce, Uzovské Pekľany.  
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, 
Kalnište, Kečkovce, Kobylnice, Korejovce, Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Krajná Porúbka, Krajné  Čierno, 
Kurimka, Lužany pri Topli dostavba kanalizácie, Matovce, Medvedie dostavba kanalizácie, Mičakovce, Miroľa, 
Mlynárovce, Nižná Pisaná, Nižný Komárnik, Nižný Mirošov, Okrúhle dostavba kanalizácie, Príkra, Pstriná, 
Rakovčík, Rovné, Roztoky, Soboš, Šarbov, Šarišský Štiavnik dostavba kanalizácie, Šemetkovce, Štefurov, 
Vagrinec, Vápeník, Vyšná Pisaná, Vyšný Komárnik, Vyšný Mirošov, Železník.  
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. 
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Kvalitatívne charakteristiky tokov 

Okres Tok, profil Riečny 
km 

STN 727 221 
Skup. 

ukazovateľov 
trieda 

Najnepriaznivejšie ukazovatele a ich 
charakteristické hodnoty mg.l-1 

min. max. C90 1) 

SB 

Torysa nad odber objektom 113,7 

A II 1,4 4,8 3,91 BSK5 

B IV 0,0045 0,040 0,0270 N-NO2 

C IV  0,0010 0,028 0,026 fenoly 
D IV 2 1000 699 kolif.b. 

Torysa – Šariské Michaľany 73,70 

A III 1,40 6,00 5,56 BSK5 
B V 0,0066 0,00654 0,0613 N-NO2 

C IV 0,009 0,051 0,0377 fenoly 
E V 60 5600 1404 kolif.b. 

PO Torysa – Kendice 49,90 

A IV 10,00 54,00 37,38 BSK5 

B V 0,0195 0,1470 0,1270 N-NO2 

C IV 0,0070 0,0460 0,0358 fenoly 
D V 0,0500 2,1000 1,7333 ortuť 
E V 700 14000 8964 kolif.b. 

SN Hornád – Kolinovce 100,70 

A II 1,20 9,80 5,98 BSK5 

B V 0,010 0,190 0,1056 N-NO2 

C III 0,0005 0,022 0,015 kyanidy 
D IV  14,900 312,10 305,33 zinok 
E V 20 3800 3360 kolif.b. 

GL Hnilec –pod Mníškom 22,20 

AII 0,60 3,40 3,23 BSK5 

B V 2,310 7,950 7,491 N-NO2 

C II 31,60 150,90 134,30 fenoly 
D V  0,050 2,450 1,452 ortuť 
E III 0,000 2,500 2,300 sapr.ind. 

GL Hnilec – prňitok do VN Ružín 4,10 

A II 1,40 6,30 4,83 BSK5 

B V 1,44 14,90 4,993 železo 

C II 34,60 144,00 133,46 sírany 
D V 0,050 3,500 1,6367 ortuť 
E V 0,900 3,710 3,710 kolif.b. 

KE-v Hornád – Malá Lodina 64,80 

A III 2,20 5,80 5,40 BSK5 

B V 0,0057 0,12 0,063 N-NO2 

C II 0,005 0,030 0,029 tenzidy 
D IV 0,050 1,890 1,000 ortuť 
E V 0 26000 4780 kolif.b. 

KE-m Hornád – Ťahanovce 38,80 

A III 2,40 8,00 6,75 BSK5 

B IV 0,02 0,73 0,37 mangán 

C II 0,005 0,082 0,049 tenzidy 
D V 0,050 4,700 2,338 ortuť 
E V 0 18000 2390 kolif.b. 

KE-v Torysa – Košické Olšany 13,00 

A III 1,70 9,40 7,90 BSK5 

B V 0,014 0,190 0,153 N-NO2 

C II 50,40 87,40 87,20 sírany 
E V 0 22000 13260 kolif.b. 

KE-v Hornád – Ždaňa 17,20 

A III 3,00 10,00 9,73 BSK5 

B V 0,030 0,133 0,102 N-NO2 

C IV 0,004 0,034 0,092 fenoly 
D V 0,050 2,000 1,833 ortuť 
E V 100 40000 30300 kolif.b. 

MI 
Laborec – Petrovce 45,10 

A   II 2,60 4,60 4,25 BSK5 
B   V 0,0204 1,1600 0,1367 N-NO2 
C   III 0,0008 0,2300, 0,0878 NEL-UV 
D   V 0,0500 1,5000 1,4000 ortuť 
E   V 23 15000 8520 kolif.b. 

Zemplínska š.- Medv. Hora  
A   II 2,60 5,80 4,90 BSK5 
B   IV 0,0005 0,048 0,0306 N-NO2 
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C    I 58,30 78,80 78,80 sírany 
E   IV 0 1700 426 kolif.b. 

Laborec – Lastomír 31,00 

A   II 2,40 4,80 4,40 BSK5 
B   V 0,0180 0,0861 0,0684 N-NO2 
C   V 0,0200 0,7800 0,3400 NEL-UV 
D   IV 0,0500 1,5500 0,7038 ortuť 
E   V 190 38000 15340 kolif.b. 

Laborec - Stretávka 19,00 

A   II 2,40 5,20 4,21 BSK5 
B   V 0,0240 0,0924 0,0863 N-NO2 
C   IV 0,0140 0,1400 0,1326 NEL-UV 
D   IV 0,0500 0,5000 0,7600 ortuť 
E   V 410 22000 14040 kolif.b. 

SO Uh - Pinkovce 18,50 

A   III 1,80 13,30 7,33 BSK5 
B   V 0,0066 0,2190 0,0849 N-NO2 
C   IV 0,0040 0,0270 0,0245 fenoly 
D   IV    ortuť 
E   V 10 41000 12460 kolif.b. 

TV Ondava - Brehov 4,2 

A   IV 4,4 20,4 13,6 BSK5 
B   V 0,0111 0,0880 0,0526 N-NO2 
C   IV 0,0090 0,0430 0,0370 fenoly 
D   V 0,0500 3,1000 2,2000 ortuť 
E   V 0 6300 1852 kolif.b. 

1) - triedu určujúci ukazovateľ 
 
 
1.2.13.5   Zvláštne vody 
 
Podľa § 2, odseku 2, zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (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. 
V zmysle zákona za prírodné liečivé zdroje možno vyhlásiť zdroje: prirodzene sa vyskytujúcich vôd, plynov a 
exhalácií, ložiská prirodzene sa vyskytujúcich rašelín, slatín, bahien a iných zemín, ak priaznivo pôsobia na 
ľudské zdravie, takže ich možno používať na liečebné účely. 
Klimatické podmienky sú priaznivé na liečenie, ak spôsobujú vhodné zmeny reaktivity alebo iných fyziologických 
funkcií organizmu. Takéto klimatické podmienky treba Ministerstvu zdravotníctva preukázať fyzikálnymi a 
fyzikálno-chemickými vlastnosťami miestneho podnebia a jeho biologických účinkov na ľudský organizmus. 
Prírodné zdroje minerálnych stolových vôd sa využívajú v potravinárskom priemysle ako stolové vody. Na plnenie 
do fliaš a iných obalov možno použiť len zdroje, ktoré sú vyhlásené Ministerstvom zdravotníctva SR (PLZ, 
PZMSV). 
Zdroje prírodných liečivých vôd v Prešovskom kraji 

Lokalita Katastrálne územie Okres Vyhlásené Stupeň Poznámka 
Liečivé vody 

Bardejov Bardejov, Dlhá Lúka nad Topľou, 
Nižný Tvarožec, Stebník, Vyšný 
Tvarožec, Stebník, Vyšný Tvarožec, 
Zborov, Zlaté 

Bardejov Vyhláška MZ 
SR č. 16/2000 

I, II, III  

Vyšné 
Ružbachy 

Vyšné Ružbachy Stará 
Ľubovňa 

Vyhláška MZ 
SR č. 24/2000 

I., II.  

Cigeľka Cigeľka Bardejov Vyhláška MZ 
SR č. 480/2001 

I., II.  

Sulín Malý Sulín Stará 
Ľubovňa 

Vyhláška MZ 
SR č. 55/2005 

I., II.  

Legenda: PLZ – prírodný liečivý zdroj                                                                                        Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR - IK 
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Minerálne stolové vody v Prešovskom kraji 

Lokalita 
Katastráln
e územie 

Názov 
zdroja 

Registračné 
číslo 

Technické 
označenie 

Vyhlásený 
ako 

Spôsob 
využitia 

Charakteristika zdroja 

Baldovce 
Baldovce 

Baldovce II  SNV-24 vrt LZ-6 PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanová, vápenato-
horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, 
slabo kyslá, studená, hypotonická 

Baldovce 
Baldovce 

 SNV-31 vrt B-4A PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanová, vápenato-
horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, 
slabo kyslá, studená, hypotonická 

Hozelec 
Hozelec 

 PD-128 vrt ŠHG-1 PZMSV  

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanovo-síranová, vápenato-
horečnatá, so zvýšeným obsahom horčíka, 
slabo kyslá, vlažná, hypotonická 

Lipovce 
Lipovce 

Cifrovaný PV-100 vrt S-1 PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanová,  vápenato-
horečnato-sodná, so zvýšeným obsahom 
horčíka, slabo kyslá, studená, hypotonická 

Lipovce 
Lipovce 

Salvator  PV-45 vrt S-2 PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, sulfánová, uhličitá 
hydrogenuhličitanová, vápenato-
horečnato-sodná, , so zvýšeným obsahom 
horčíka,  slabo kyslá, studená, 
hypotonická 

Nová 
Ľubovňa 
Nová 
Ľubovňa 

Veronika  SĽ-18  PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda stredne 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanová, horečnato-sodno-
vápenatá, so zvýšeným obsahom horčíka a 
kyseliny metakremičitej, slabo kyslá, 
studená, hypotonická 

Vysoké 
Tatry 
Starý 
Smokovec 
 

 PD-137 vrt SK-1 PZMSV Plniareň 

je prírodná minerálna voda slabo 
mineralizovaná, uhličitá, 
hydrogenuhličitanová, sodno-vápenatá, 
kyslá, studená, hypotonická 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR - IKŽ 
 

Legenda: PZMSV – prírodný zdroj minerálnej stolovej vody 
 
Prírodné liečebné kúpele využívajú prírodné liečivé zdroje alebo klimatické podmienky (prípadne oboje súčasne) 
na účely kúpeľnej starostlivosti. Kúpeľná starostlivosť sa poskytuje v kúpeľných liečebniach. Prírodné liečebné 
kúpele zriaďuje Ministerstvo zdravotníctva – Inšpektorát kúpeľov a žriediel (MZ – IKŽ). 
Kúpeľné miesto je územie, na ktorom sú zriadené prírodné liečebné kúpele. Vyhlasuje a ruší ho vláda SR na návrh 
Ministerstva zdravotníctva. Obce, ktorých územie je vyhlásené za kúpeľné miesto, sú povinné dodržiavať 
opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok 
priaznivých na liečenie. 
Štatút kúpeľného miesta určuje rozsah kúpeľného miesta, jeho vnútorné kúpeľné územie s prísnejším režimom, 
vonkajšie kúpeľné pásmo a tiež činnosti, ktoré sa na jeho území nesmú vykonávať. Stanovuje opatrenia súvisiace 
s výstavbou a rozvojom kúpeľného miesta, ako aj podmienky na podnikateľskú a inú činnosť. Štatúty kúpeľných 
miest vydáva vláda SR uznesením. 
Ak nie je územie vyhlásené podľa zákona č. 277/1994 Z.z. za kúpeľné miesto, pomenovanie kúpele sa pri 
označovaní takéhoto miesta nesmie používať. 
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Ochranné pásma sa ustanovujú na ochranu prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd, 
v ktorých sa zakazuje, alebo obmedzuje činnosť, ktorá tieto zdroje môže nepriaznivo obmedziť. Určujú sa v troch 
stupňoch – prvého, druhého a tretieho stupňa. Upravený režim v nich stanovuje § 66. 
 
Územie Prešovského kraja je veľmi bohaté na prírodné liečivé zdroje, najmä klimatické, ale aj vôd, ako aj na 
zdroje prírodných stolových vôd. 
 
Kúpeľné miesta využívajúce vyhlásené prírodné liečivé vody sú Bardejovské kúpele a Vyšné Ružbachy. 
Klimatické podmienky sú využívané v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry s kúpeľnými liečebňami, ako aj zariadeniami 
špecifickej liečby v lokalitách Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Horný Smokovec, Tatranské Matliare, Vyšné Hágy, 
Nová Polianka, Tatranská Polianka, Dolný Smokovec, Tatranská kotlina, Štôla a Lúčivná. 
 
Bardejovské kúpele majú štatút kúpeľného miesta a patria medzi PLK medzinárodného významu s vymedzeným 
vnútorným kúpeľným územím. 
Vzhľadom na skutočnosť, že Vyšné Ružbachy majú priznaný štatút kúpeľného miesta a majú vymedzené vnútorné 
kúpeľné územie. Vzhľadom na skutočnosť, že za prírodné liečivé zdroje vyhlásené podľa osobitného predpisu sa 
považuje prírodné zdroje vody Izabela a Pri pošte (vrt VR – 2) v obci Vyšné Ružbachy, v rovnomennom 
katastrálnom území, tieto majú vymedzené ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov toho vyplývajúcimi 
obmedzeniami v zmysle platného Zákona č. 303/1998 Z. z. 
Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry (uznesenie vlády SR č. 623 z 29.9.1998) vymedzuje rozsah kúpeľného 
miesta, na ktorom sú zriadené: 
- prírodné liečebné kúpele - v Hornom Smokovci, Novom Smokovci a na  Štrbskom Plese, 
- odborné liečebné ústavy - v Dolnom Smokovci, Novom Smokovci, Novej  Polianke, Tatranskej Kotline, 
Tatranských Matliaroch, Štôle a Vyšných Hágoch, 

- vnútorné kúpeľné územia - v Hornom Smokovci, Novom Smokovci, Dolnom Smokovci, Tatranskej   
Polianke, Tatranských Matliaroch, Tatranskej Kotline a na  Štrbskom Plese. 

 
Ochranné pásma prírodných liečivých a minerálnych zdrojov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia podľa § 27 a 28 
zákona č. 538/2005 Z. z.:  
Podľa nich je v ochrannom pásme I. a II. stupňa zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne 
ovplyvniť fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej 
minerálnej vody, jej využiteľné množstvo, zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého zdroja 
alebo prírodného minerálneho zdroja. Zároveň do určenia nových ochranných pásiem platia obmedzenia podľa § 
50 citovaného zákona: 
- Vyhláška MZ SR č. 3/2007 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej 
Ľubovni, 
-  Vyhláška  MZ SR č. 55/2005 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Sulíne, 
- Vyhláška MZ SR č. 112/2002 Z z., ktorou sa vyhlasuje zdroj podzemnej vody v meste Vysoké Tatry, v 
katastrálnom území Starý Smokovec za prírodný minerálny zdroj a vyhlasujú ochranné pásmo prírodného 
minerálneho zdroja v Starom Smokovci, 
- Vyhláška MZ SR č. 478/2001 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v 
Baldovciach, 
- Vyhláška MZ SR Č. 479/2001 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v 
Lipovciach, 
- Vyhláška MZ SR Č. 480/2001 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Cígeľke, 
- Vyhláška MZ SR č. 16/2000 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Bardejove, 
- Vyhláška MZ SR Č. 24/2000 Z z., ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov vo Vyšných 
Ružbachoch. 
 
Zhodnotenie súčasného stavu a možnosti ďalšieho využitia 
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 
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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 – Bardejov, Sulín, Vyšné Ružbachy, Cígeľka 
- prírodné zdroje minerálnych stolových vôd – Lipovce-Salvator, Baldovce, Nová Ľubovňa, Starý Smokovec 
- Soľanka ako vyhradený nerast (soľné ropy) – Soľná Baňa-Solivar 

Základné charakteristiky zdrojov minerálnych vôd 

P
rí

ro
dn

é 
lie
či

vé
 v

od
y 

Lokalita Zdroj Výdatnosť 
(ls-1) Chemický typ Poznámka 

Bardejovské kúpele Napoleon 0,15 hydrouhličitanová 
sódna, uhličitá, železnatá 
so zvýšeným obsahom 
kyseliny bóritej, studená, 
hypotonická 

Nadregionálny 
význam Herkules 0,20 

Lekársky 0,26 
Hlavný 0,20 
Alžbeta 0,28 
Anna 0,20 
Klára 1,00 
Kolonádny 0,27 

Vyšné Ružbachy Izabela 33,0 hydrouhličitanová, 
vápenato-horečnatá, 
uhličitá, teplá, hypotonická 
detto , studená 

Nadregionálny 
význam Kráter 7,8 

Svätený I 0,7 – 1,3 
Svätený II 0,1 – 1,2 
Ján (Lesný) 0,1 – 0,2 
Nový vysýcha 
Močidlo vysýcha 
Ondrej nemerateľná 
Vojtech nemerateľná 
Sčesný 0,5 – 0,7 
Hulka 0,01 -  0,1 

Nová Ľubovňa Alfréd 
Sv. Ondrej 

0,05 – 0,15 
zemito-alkalické kyselky, 
hypotonické 

Regionálny 
význam 

Nový vrt 5,0 
Červený Kláštor Kúpeľný I-III nemerateľná síranovo-hydrouhličitá Na-

Mg-Ca, sírna, studená, 
hypotonická 

Regionálny 
význam 

ČKB – 1,2 0,05 – 0,35 

P
rí

ro
dn

é 
lie
či

vé
 v

od
y 

Gánovce G – 1(180m)  Ca-Mg-HCO3-SO4 

2,7-4,0 mg/l 
CO2 – inf. pre plyn.(3 
000mg/l) 
teplota 20-220C 

Miestny význam 

GA – 1(250m)  
GA – 1A(276m)  
ŠHG – 1(150m) 2 – 3 
ŠHG – 2(110m) 0,5 – 1,0 

G = 2,5  
Kúpeľný (187m)  

Cígeľka Štefan (Ludovicus 
Slovan) 

0,05 prírodná, silne 
mineralizovaná H2CO3 – 
Cl, sódna, studená so 
zvýšeným obsahom Li a 
Br, hypertonická 

Regionálny 

Cígeľka II – VII 
(vrty 5,5 – 200m) 

4,10 celková mineralizácia 25 – 
31 g/l výpažný Na – HCO3 
typ 

Lipovce – Salvator Salvator I 0,52 prírodná slabo 
mineralizovaná 
HCO3 , Ca – Mg, sírna 
voda, studená hypotonická 
so zvýšeným obsahom Li 

Nadregionálny 
Salvator II 3,50 
Salvator III 1,50 
Salvator IV 1,7 
Kadlub nemerateľné 
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Baldovce Deák 0,16 prírodná, stredne 
mineralizovaná HCO3 – 
SO4, studená, hypotonická 

Nadregionálny 
Baldovce I 0,69 
Baldovce II 2,00 
Baldovce III 0,30 

Sv. kríž 0,05 
S. Ondrej 0,04 - 0,1 

B-2 (135m)  
Kráter při kapl. nemerateľné 

Malý Sulín Tep. studňa 0,1 prechodný Na-Ca-(Bs)- 
HCO3 , typ minerálnych 
vôd 

Regionálny 
Vrt HV - 1 0,5 

  
Šarišský Štiavnik Šťava pri kúpeľoch 0,25 hudrouhličit. sódna so 

zvýš.obsahom Li kys. 
bóritej, studená 
hypotonická 

Miestny význam 

Sírny prameň 0,03 
Pram. v skruži nevyužívaný 

 
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 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 (PHO). PHO sú spracované pre všetky významné lokality minerálnych 
vôd.  
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, jako 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. V Lipovciach je ochrana zdrojov minerálnych stolových vôd riešená stanovením dočasných 
ochranných pásiem stanovených rozhodnutím Povereníctva zdravotníctva č.I/4 – 9732/1960 zo 4.5.1960. Na 
základe výsledkov hydrogeologického prieskumu je v súčasnej době v procese schvaľovania návrh nových pásiem 
ochrany zdroja minerálnych vôd. V Baldovciach a Sivej Brade platí pre stanovenie dočasných ochranných pásiem 
rozhodnutie Povereníctva zdravotníctva č.9730 zo 4.5.1960. Pre ochranu zdrojov minerálnych stolových vôd 
v lokalite Cigeľka platí rozhodnutie Povereníctva zdravotníctva 1/4 – 9729/1960 zo 4.5.1960. 

 

Súčasné využívanie minerálnych stolových vôd je uvedené v tabuľke: 

Lokalita Sledované obdobie Odberný objekt Priem. mes. odber m3s-1 Poznámka 

Baldovce 
1996 
1997 

Vrt BV - 1 
124,7 
148,0 

 

Lipovce – Salvator 
 

1997 Vrt S - 1 105,56 
Vrt S–2 využívaný 

iba občasne 
(Φ 0,4 ls-1) 

Cígeľka 
 

1996 
1997 

CH - 1 8,4 7,8 
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V ostatných lokalitách nie sú sledované odbery minerálnych stolových vôd. Tieto odtekajú vo forme povrchového 
prelevu a sú využívané miestnym obyvateľstvom a náhodnými spotrebiteľmi. 

 
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, rekreácie, zdravotnej prevencie, v poľnohospodárstve a pre vykurovanie stavebných 
objektov.  
Základným hydrotermálnym geofizikálnym a geologickým prieskumom v gescii Geologického ústavu Dionýza 
Štúra (dnes Geologická služba SR) 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  
- Slanské vrchy (SZ – časť) 

 
Základné charakteristiky realizovaných vrtov, kde bola zistená termálna voda, sú uvedené v nasledovnej 
tabuľke :  

Lokalita Označenie vrtu 
Hĺbka 

(m) 

Výdatnosť, 
resp. povolený 

odber 
(ls-1) 

Teplota 
(0C) 

Mineralizácia 
(g/l) 

Doba 
realizácie 

Stará Lesná FGP - 1 3616 22,1 58 2,8 – 3,1 1996 

Vrbov 
VR - 1 1742 20,0 56 3,9 – 4,1 1982 
VR - 2 2502 27,5 59  1989 

Poprad PP - 1 1300 33,0 48 2,8 – 3,0 1995 
V. Slávkov VSČ - 1 1800 27,0 57 3,5 2008 
Plavnica PL - 1 3500 5,0 65   
Hromoš PL - 2 3500 3,0 63   
Lipany L - 1 3100 15,0 90 7,3  
Prešov P - 1 3000 neoverená 80 10,2  
Veľká Lomnica GVL - 1 2100 35,0 62 3,2 2006 

Zdroj: PSK, KÚŽP Prešov 
 

Významnými lokalitami výskytu minerálnych vôd sú : 
- Vrbov v okrese Kežmarok, kde je využívaná termálna voda z vrtov VR - 1 a VR - 2 s povoleným 
odberom celkom 47,5 l.s-1 vody s priemernou teplotou 56 - 59  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.  
- 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 použitia pre 
kúpalisko  sa uvažuje s vykurovaním miestneho futbalového štadióna. 
- Veľký Slavkov v okrese Poprad, kde bol ukončený geotermálny vrt VSČ – 1. V súčasnej dobe je 
odvŕtaný do hĺbky 2400 m. Pripravuje sa rozvod geotermálnej vody z vrtu VSČ – 1 do Popradu 
(AquaCity) a časť geotermálnej energie z vody sa využije na vykurovanie Veľkého Slavkova. 
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- 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. 
- Vrt GVL – 1 vo Veľkej Lomnici sa uvažuje na využívanie pre rekreačné účely a na vykurovanie. 

 
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 vrtom L – 1. V súčasnosti sa realizujú a vyhodnocujú hydrodynamické skúšky na vrte L – 1. V oblasti 
južne od Prešova, vrtom hlbokým 3500 m boli v intervale 2930 – 2964 m zistené geotermálne vody s ložiskovou 
teplotou 80 – 90 0C.  
Možnosti využívania geotermálnej vody v Prešovskom kraji sú nesporné, je však potrebné zabezpečiť finančné 
krytie geologického rizika. 
Dnes využívané a hydrodynamickými skúškami overené zdroje geotermálnych vôd sú situované do oblasti 
podhoria Vysokých Tatier v tzv. Levočskom bazéne. Ide o veľmi priaznivú kombináciu možnosti využitia 
v cestovnom ruchu nakoľko turisticky atraktívna oblasť Vysokých Tatier takto bude disponovať aktivitami aj 
v prechodných obdobiach mimo hlavnú turistickú sezónu.  
V oblasti podhoria Vysokých Tatier, v lokalite Stará Lesná sa projektuje výstavba rozsiahleho areálu zdravotnej 
prevencie s využitím geotermálnej vody, jednak ako zdroja tepelnej energie (vykurovanie), jednak pre účely 
balneoterapie (kúpeľníctvo, bazénové hospodárstvo). Geotermálna voda nemá doteraz štatút liečivej termálnej 
vody.       
 
1.2.14       Energetika 
 
1.2.14.1    Zásobovanie elektrickou energiou 

 
Zhodnotenie súčasného stavu 
 
Na území Prešovského kraja nie sú žiadne významnejšie  zdroje el. energie. V prevádzke sú štyri teplárne, ktoré 
zároveň vyrábajú aj el. energiu pre vlastnú potrebu a pre odberateľov materských akciových spoločností a jedná 
vodná elektráreň. 
 

Prevádzkovateľ a miesto zdroja 
 

Typ zdroja Inštalovaný výkon MW 
 

Výroba el. energie 
v roku 2002 (GWh) 

Bukocel a.s. Hencovce TG – parná turbína 25 44,8 
Chemes a.s. Humenné TG – parná turbína 24 71 
Chemosvit a.s. Svit TG – parná turbína 18,4 24 
Vihorlat s.r.o. TG – parná turbína 18,0 20,7 
VSE a.s. Košice - Domaša TG – vodná turbína 12,4 - 
 
Celková výroba elektrickej energie v kraji 

Typ zdroja 
Rok (GWh) 

2000 2001 2002 
Závodné teplárne – parná 
turbína 

170,0 166,4 160,5 

                                                                                                                                                          Zdroj: Prevádzkovateľ 
 
Malú časť elektrickej energie vytvárajú malé vodné elektrárne a to 1,5 % celkovej spotreby.  
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 400, 220 a 110 kV vedení na území SR a kraja. 
 
Jestvujúce vedenia 400 kV a 220 kV 
Cez Prešovský samosprávny kraj prechádzajú nadzemné elektrické vedenia: 
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 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 

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 Sp.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, Sp.N.Ves, resp  Strážske,  t.j. 
v Košickom kraji. 
 
Jestvujúce elektrické stanice VVN/VVN  zásobujúce PSK elektrickou energiou 
 
  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 

 
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.) 
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. 
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 
   
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 
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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 

 Pozn.:Vedenia pre veľkoodber 
 
 Jestvujúce elektrické stanice   
 
  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 
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 
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Spotreba primárnych energetických zdrojov 
Spotreba jednotlivých druhov palív, energie a tepla v rámci sledovaného časového úseku tvoreného obdobím 
rokov 1997 – 2001 v Prešovskom kraji zaznamenala s výnimkou obdobia rokov 1998 – 1999 trvalý pokles. 
Príčinou uvedeného trendu je na jednej strane postupná liberalizácia cien palív a energie s rastúcim tlakom na 
zvyšovanie efektivity výroby a na strane druhej i prijatie novej environmentálnej legislatívy na úseku ochrany 
ovzdušia. Významne pozitívnou skutočnosťou z environmentálneho hľadiska je podstatne výraznejší pokles 
spotreby tekutých palív (motorová nafta a vykurovacie oleje) uvoľňujúcich pri ich spaľovaní najväčšie množstvo 
znečisťujúcich látok do ovzdušia. Spotreba čierneho uhlia klesla cca o 15 %, spotreba a tepla poklesla cca o 16 %, 
spotreba elektrickej energie ostala približne na rovnakej úrovni. 
Energetická a surovinová náročnosť výroby je jedným z ukazovateľov efektívnosti hospodárstva. Nový 
postindustriálny model ekonomiky rozvíjajúci sa predovšetkým v posledných dvadsiatich rokoch vo svete je 
charakterizovaný vysokou efektivitou – nízkymi vstupmi a vysokou produktivitou výroby. Súčasná informačná 
ekonomika je založená na maximálnom využívaní moderných technológií, na minimalizácii spotreby času a 
energie a maximalizácii efektivity produkcie. Pokrokom už nie je kvantitatívny rast, ale zlepšovanie kvality 
tovarov, služieb a životnej úrovne obyvateľov. 
Energetická náročnosť ekonomiky býva najčastejšie uvádzaná v prepočte spotreby energie na jednotku 
vytvoreného hrubého domáceho produktu. V tomto ukazovateli dosahuje Prešovský kraj podobne ako Slovenská 
republika niekoľkonásobne vyššie hodnoty ako rozvinuté krajiny napriek tomu, že spotreba energie je na 
obyvateľa je nižšia. Svedčí to o nízkej efektivite ekonomiky, ktorá je jednou z  prekážok lepšej 
konkurencieschopnosti výrobkov na svetových trhoch. 
Spotreba elektrickej energie na 1 obyvateľa  v rámci sledovaného časového úseku tvoreného obdobím rokov 1997 
– 2001 v Prešovskom kraji ostala s výnimkou výrazného nárastu dosiahnutého v roku 1999 prakticky na rovnakej 
úrovni. Výrazne pozitívnou skutočnosťou je však s výnimkou časového obdobia rokov 1997 – 1998 trvalý a 
výrazný pokles spotreby elektrickej energie na jednotku vytvoreného hrubého domáceho produktu (mld. Sk b. c.). 
 
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: Prevádzkovateľ 

 
Spotreba jednotlivých druhov palív a energie v Prešovskom kraji (za oblasť poľnohospodárstvo, lesníctvo, 
dopravu a priemysel) 

 1997 1998 1999 2000 2001 Index 
2001/1997 

Čierne uhlie (t) 357 016 314059 314 778 306 460 287 576  
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  
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  
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  
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  
Podiel na SR (%) 3,9 4,8 4,4 4,4 3,9  
Teplo (GJ) 10 753 219 11 598 398 9 990 723 9 081 182 6406 783  
Podiel na SR (%) 8,1 8,7 8,8 7,8 6,5  
                                                                                                                                            Zdroj: Štatistický úrad SR 

 
Celková spotreba palív na výrobu elektriny a tepla v TJ 

Kraj 1998 1999 2000 
Tuhé 
palivá 

Kvapalné 
palivá 

Plynné 
palivá 

Tuhé 
palivá 

Kvapalné 
palivá 

Plynné 
palivá 

Tuhé 
palivá 

Kvapalné 
palivá 

Plynné 
palivá 

Prešovský 5 439,6 2 010,7 5 832,1 5 470,3 1 806,1 6 122,7 5 255,6 1 561,0 5 726,8 
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Spotreba elektrickej energie na obyvateľa a jednotku vytvoreného hrubého domáceho produktu 

 1998 1999 2000 2001 Index 
2001/1997 

Elektrická energia (MWh) 991 570 819 994 820 085   
Spotreba el. energie na 1 obyvateľa (MWh) 1,28 1,05 1,04   
Hrubý domáci produkt (mld. Sk b. c.) 71,3 78,0 81,0   
Spotreba el. energie na 1 mld. Sk HDP (MWh) 13 907,0 10 512,7 10 124,5   
                                Zdroj: Štatistický úrad SR, vlastné prepočty 
Predpokladaná spotreba pre maloodberateľov a veľkoodberateľov zostáva na úrovni, ktorá bola stanovená 
v pôvodnom návrhu.  
 
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 
 
Pre porovnanie aktuálne údaje o spotrebe elektriny na predmetnom území: 
Rok 2006 
Typ EI.práca [kWh} z toho vr z toho NT Poč.OM 

MOO 552 045 601,80 411 240 494,80 140805 107,00 238925 
MOP 328509810,21 253939724,91 74570085,30 36032 

VO 961 606 737,93 677 654 670,49 283 952 067,45 1475 
rok 2006 1 842 162 149,94 1 342 834 890,20 499327259,75 276432 
Rok 2007 
Typ EI.práca [kWh} z toho vr z toho NT Poč.OM 

MOO 538411611,30 416390868,30 122 020 743,00 240 322 
MOP 311 144 086,00 246 781 198,50 64362887,50 35 388 
VO 954 057 754,94 683 270 655,95 270 787 098,99 1522 
rok 2007 1 803 613 452,24 1 346442722,75 457 170 729,49 277 232 

                                                                                                                                          Zdroj: Vsl. distribučná a.s. Košice 

Zámery pre ďalší rozvoj do roku 2015  
 Na území PSK chýbajú významnejšie zdroje výroby elektrickej energie. 
 
Obnoviteľné zdroje energie - vodná, veterná a solárna energia  
V kraji je jedná vodná elektráreň Domaša, malé vodné elektrárne hlavne na rieke Poprad (1,5 % celkovej 
spotreby).  
Solárna energia je využívaná ojedinelo a má len lokálny charakter pri ohreve vody pre domácnosť a malé 
prevádzky.  
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Veterná energia sa v kraji nevyužíva.( V štádiu posudzovania sú zámery výstavby  veterných parkov v k.ú. obce 
Šemetkovce (okr. Svidník) , v okrese Bardejov – Mihaľov,  ďalej v k.ú. Chminianske Jakubovany, Sedlice, Šarišské 
Michaľany, Michalok, Sečovská Polianka, Sačurov).  
 
Je tu určité množstvo výroby elektrickej energie  kogeneračnými jednotkami s dodávkou do siete VSD. 
Stratégia energetickej bezpečnosti SR do roku 2030 počíta aj s možnou výstavbou jadrovej elektrárne v 
Kecerovciach. Išlo by o elektráreň s výkonom 1 200 megawattov. 
V oblasti zásobovania elektrickou energiou je z hľadiska kvality a spoľahlivosti dodávok energie pre odberateľov 
uvažované s nasledovným rozvojom uvedeným nižšie.  
 
Rozvoj elektrických vedení ZVN a 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 2014 sa uvažuje s ukončením prevádzky 220 kV systému. 
 
Je plánovaná výstavba vedenia 2x400kV Lemešany – Moldava. 
 
Rozvoj elektrických vedení VVN (110 kV) a ES 110/22 kV 
Predpokladané zvýšenie dopytu na spotrebu el. energie v nasledujúcom období pre maloodberateľov a 
veľkoodberateľov v Prešovskom kraji, kde existujúca sieť z dlhodobého hľadiska neumožní distribuovať elektrinu v 
dostatočnej kvalite a spoľahlivosti, vyvoláva potrebu výstavby nových zariadení v sieti veľmi vysokého napätia. 
Tým vzniká požiadavka realizovať nižšie uvedené plánované stavby ako verejne prospešné. 

 
Zoznam plánovaných stavieb: 
- nová Elektrická stanica Poprad 3 pri Veľkej Lomnici. Zabezpečí dodávku elektriny pre severnú časť Popradu,  
  pre územie na sever od mesta Poprad a časť Vysokých Tatier. Elektrická stanica bude napájaná : 
      - novým dvojitým 1l0kV vedením, ktoré odbočí od existujúceho vedenia pri Gánovciach severným smerom, 
      - novým dvojitým 110kV vedením. ktoré odbočí z existujúceho vedenia pri obci Ľubica západným smerom, 

 
- nová E1ektrická stanica Šariš pri obci Chmiňany. Zabezpečí dodávku e1ektriny pre územie od Širokého po  
  Šarišské Michaľany. E1ektrická stanica bude napájaná : 
       - novým dvojitým 110kV vedením. ktoré odbočí od exist.vedenia pri   Hrabkove severovýchodným smerom, 
       - novým dvojitým 110 kV vedením z e1ektrickej stanice Lipany v juhovýchodnom smere, 

 
- nová E1ektrická stanica Prešov 3 pri Ľuboticiach. v blízkosti areá1u Kronospanu. Zabezpečí dodávku  
  e1ektriny pre Kronospan, severnú časť Prešova a územie na severovýchod od Prešova. E1ektrická stanica  
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  bude napájaná : 
       - novým dvojitým 110 kV vedením. ktoré odbočí od existujúceho vedenia pri Finticiach južným smerom a  
         povedie pozdĺž rieky Sekčov 
       - novým dvojitým 110 kV vedením. ktoré odbočí od existujúceho vedenia pri Dulovej Vsi severným  
         smerom a trasa povedie ob1asťou východne a severne od Prešova. pričom južne od Fintíc sa napojí na  
         vyššie uvedený nový úsek vedenia (Fintice - Prešov 3) 
 
- nová E1ektrická stanica Prešov 4 v Prešove v 1oka1ite Lominová. Zabezpečí dodávku e1ektriny pre  
   priemyse1né parky v južnej časti Prešova. E1ektrická stanica bude napájaná :  
       - existujúcim dvojitým 110 kV vedením,  ktoré prechádza 1oka1itou, 

 
- nová E1ektrická stanica Prešov 5 pri Kapušanoch. Zabezpečí dodávku e1ektriny pre priemys1ený park  
  Grófske a obce v blízkom okolí.. E1ektrická stanica bude napájaná:  
       - vyššie spomenutým novým dvojitým 110 kV vedením od Dulovej Vsi smerom na Prešov 3,  ktoré bude  
          prechádzať touto 1oka1itou, 

 
- prepojenie e1ektrických staníc Prešov 1 a Prešov 2 : 
       - novým jednoduchým 110 kV vedením v trase od ES Prešov 2 západným smerom, pričom od loka1ity  
         Lominová po ES Prešov l povedie vedľa existujúcich vedení z ES Lemešany do ES Prešov l 

 
- nová E1ektrická stanica Gira1tovce - pri Gira1tovciach. Zabezpečí dodávku e1ektriny pre ob1asť v okolí  
  Gira1toviec. E1ektrická stanica bude napájaná : 
       - novým dvojitým 110 kV vedením, ktoré odbočí od exist. vedenia pri obci Tu1čik východným smerom, 
       - novým dvojitým 110 kV vedením, ktoré odbočí od exist. vedenia pri Vranove severozápadným smerom, 

 
- zmena napájania existujúcej elektrickej stanice Snina. V súčasnosti je napájaná 110 kV vedením z Vranova.  
   Napájanie ES Snina po zmene: 
       - vedenie Vranov - Snina sa zrekonštruuje na dvojité a zaústi sa do existujúcej elektrickej stanice Humenné,  
         keďže trasa vedenia vedie v jej b1ízkosti, 
      - novým dvojitým 110 kV vedením z elektrickej stanice Sobrance v Košickom kraji, 
 
- zmena zásobovania oblasti Košíc na rôznych napäťových úrovniach v spolupráci so SEPS, a.s. : 
      - na 110kV úrovni ide o nové dvojité vedenie z Lemešian (v Košickom kraji) do Košíc, ktoré v časti trasy        
        zasahuje aj do Prešovského kraja, 
 
- zmena napojenia vedení, ktoré zásobujú oblasť Prešova a Vranova do elektrickej stanice Lemešany : 
      - ide o nové krátke (menej ako  1km) prepoje medzi existujúcimi zariadeniami, ktoré čiastočne zasahujú do    
        Prešovského kraja. 
 
       Okrem vyššie uvedeného je plánované posilnenie transformačného výkonu v el. stanici (ES) Bardejov, 
Humenné, Prešov 1 a Vranov.  
 
Ochranné pásma 
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: 
a)   -  15m  - od 35 kV do 110 kV vrátane 
b)   -  20m  - od 110 kV do 220 kV vrátane 
c)   -  25m  - od 220 kV do 400 kV vrátane 
Ochranné pásmo elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia /čl.9/: 
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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. 
 (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  činnosti vykonané v ochrannom pásme je 
povinný odstrániť na vlastné náklady ten, kto ich bez súhlasu vykonal alebo dal vykonať. 
 
1.2.14.2    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.  
 
Stav plynofikácie v okresoch Prešovského kraja 

Okres, kraj Rok 1997 Rok  2002                                   Rok 2007 
Počet obcí Plynofikované % Plynofikované % Plynofikované % 

Bardejov 86 44 51,2 62 72 64 74,4 
Humenné 62 26 41,9 45 73 46 74,2 
Kežmarok 42 15 35,7 36 86 37 88,1 

Levoča 33 8 24,2 25 76 25 76 
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Medzilaborce 23 6 26,1 9 39 9 39 
Poprad 29 24 82,8 28 97 28 97 
Prešov 91 59 64,8 78 86 86 94,5 
Sabinov 43 15 34,9 32 74 35 81,4 
Snina 34 5 14,7            11 35 11 32,3 

Stará Ľubovňa 44 12 27,3 28 64 28 64 
Stropkov 43 14 32,6 29 67 30 69,8 
Svidník 68 19 27,9 37 55 40 58,8 

Vranov n. T. 68 31 45,6 53 78 53 78 
Kraj spolu 665 278 41,7 474 71 492 74 

                                                                                                                                                                                       Zdroj: SPP, a. s. 
Za účelom zlepšenia a rozšírenia plynofikácie obcí Po kraja sa navrhuje vybudovať do roku 2015 tieto 
vysokotlaké plynovody: 
VTL DN 100 Medzilaborce – Oľka – Košarovce, 
VTL DN 100 Ňagov – Výrava prepojiť s VTL Snina – Pčoliné, 
VTL DN 80 Chotča – Vislava, 
VTL DN 100 Stakčín – Ladomirov, 
VTL DN 80 Jarabina – Kremná. 
Za účelom rozvoja plošnej plynofikácie sa navrhuje vybudovať významné stredotlaké rozvody plynu: 
Radoma – Okruhle – Soboš, 
Staškovce – Pstriná – Miroľa – Krajná Poľana – Ladomirová, 
Vislava – Vagrinec – Ladomirová, 
Košarovce – Rafajovce – Nová Kelča – Holčíkovce – Giglovce – Jasenovce, 
Ladomirov – Ubľa – Ulič, 
Lechnica – Haligovce – V. Lesná – V. Lipník – Stráňany, 
Kremná – Hraničné – Mníšek nad Popradom – Sulín, 
 
1.2.14.3.    Zásobovanie teplom 
 
Palivo – energetické surovinové zdroje v kraji 

V súčasných energetických podmienkach je v rámci kraja využívaných málo zdrojov. Z energetických surovín sa 
na území kraja vyskytujú ložiská ropy a plynu. Geografickým prieskumom v oblasti Lipian bola okrem metánu 
zistená aj prítomnosť ľahkej parafinickej ropy a v oblasti Hanušovce v okrese Vranov nad Topľou bol zistený 
prítok metánu. 
Výskyt lignitového uhlia sa zistil pri obci Banské v okrese Vranov nad Topľou. Sloje lignitu sa nachádzajú na 
ploche približne 6 km2 v rôznych hĺbkových úrovniach od 4,5 m do 99,5 m. 
Z prírodných zdrojov na teritóriu kraja sa nachádzajú ložiská termálnych vôd v širokom páse medzi Vysokými 
Tatrami a Vihorlatom. Ich výskyt bol overený prieskumom v okolí Popradu a Košíc. Majú teplotu okolo 900 C a sú 
vhodné na energetické využitie. Na území s ložiskami termálnych vôd sú mestá Poprad, Kežmarok, Stará 
Ľubovňa, Levoča, Prešov, Sabinov, Humenné. Výdatnosť ložísk v západnej časti Poprad - Prešov sa odhaduje na 
100 MW tepla v okolí Humenného na 800 - 1000 MW tepla. 
Ekonomické využitie geotermálneho tepla je perspektívne predovšetkým v mestách. Územie Prešovského kraja sa 
vyznačuje veľmi nízkym stupňom centralizovaného zásobovania teplom v okresných mestách. V hromadnej 
bytovej zástavbe prevláda zásobovanie teplom z okrskových domových kotolní. 
Významnými zdrojmi tepla v kraji sú teplárne priemyselných podnikov, Teplárne Chemes a.s. Humenné, 
Chemosvit a.s. Svit a Vihorlat s.r.o. Snina. Zásobujú obyvateľstvo teplom na kúrenie a prípravu teplej úžitkovej 
vody. Výhrevňa Spravbytu a.s. Prešov pokrýva v meste Prešov čiastočne územné centralizované zásobovanie 
teplom. 
V uplynulom období stúpol počet plynofikovaných obcí. Zvýšený stupeň plynofikácie obci spôsobil, že sa začal 
dominantne na vykurovanie rodinných domov využívať zemný, ktorý nahrádza doteraz prevažne používané pevné 
fosílne paliva (uhlie, koks). Vo vidieckych sídlach je na vykurovanie domov používané aj palivové drevo. 
V oblasti zásobovania teplom nedošlo k výrazným zmenám výkonových kapacít priemyselných zdrojov tepla ako 
aj zdrojov tepla, ktoré zásobujú bytovo-komunálnu sféru. Vzhľadom k tomu nedošlo ani k výraznému nárastu 
v oblasti spotreby jednotlivých druhov používaných palív. Zvýšená spotreba zemného plynu pre individuálnu 
bytovú výstavbu priamo úmerne súvisí s rozvojom plošnej plynofikácie. 
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Navrhované opatrenia a inovácie sú v súlade so schválenou Energetickou koncepciou do roku 2015. 

Okres 
Spotreba paliva - TJ/rok 

Celkom Uhlie Zemný  plyn Olej Ostatné 

Bardejov 1311 140 1070 600 41 

Humenné 4217 2472 1262 571 30 

Kežmarok 955 370 516 31 38 

Levoča 597 78 500 5 14 

Medzilaborce 361 27 234 96 4 

Poprad 4426 188 3840 349 40 

Prešov 4974 341 4443 110 80 

Sabinov 1423 216 1144 17 46 

Snina 1168 685 445 13 24 

Stará Ľubovňa 1062 296 692 34 40 

Stropkov 560 81 460 7 12 

Svidník 772 155 582 11 24 

Vranov 3078 1992 890 138 58 

Spolu TJ/rok 24904 7041 16087 1442 410 

% 100 28 64,6 5,8 1,6 
 

 Z hľadiska zabezpečenia ochrany ovzdušia v regióne je nevyhnutné zo strany súčasných aj navrhovaných 
prevádzkovateľov zdrojov znečistenia ovzdušia požadovať plnenie podmienok zabezpečujúcich ochranu ovzdušia 
podľa zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia zo dňa 25.júna 2002 a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) a zvažovať vhodnosť 
umiestňovania zdrojov znečisťovania ovzdušia do území súvisiacích  s osídlením, predovšetkým obytnými zónami 
a charakter jestvujúcej zástavby. 
Realizáciou nových zdrojov a úpravou, rekonštrukciou a zmenou vykurovacích médií za ušľachtilé palivá 
u existujúcich zdrojov tak, aby zodpovedali požiadavkám uvedených legislatívnych noriem sa majú naplniť ciele 
podľa medzinárodných záväzkov: 

- zníženie emisií oxidov síry, oxidov dusíka, prchavých organických látok, ťažkých kovov a perzistentných 
látok, 

- zníženie emisií znečisťujúcich látok z malých zdrojov a dopravy, spôsobujúcich lokálne znečistenie 
ovzdušia, ochrana ozónovej vrstvy Zeme. 

   
1.2.14.4    Obnoviteľné zdroje energie 
 
Obnoviteľné zdroje energie - požiadavky, odporúčania a limity na výstavbu a na ich využívanie 

Rozvoj obnoviteľných zdrojov energie je potrebné chápať komplexne. Z tohto dôvodu je potrebné dodržiavať 
určité štandardy - pri ich využívaní je potrebné rešpektovať krajinnoekologické a environmentálne limity. 
Prioritou je stanoviť určité pravidla vzťahu medzi využívaním obnoviteľných zdrojov energie a ochranou prírody 
a krajiny tak, aby nebola ani jedna z týchto oblasti diskriminovaná. 

Veterná energia 

Limity a požiadavky pre umiestňovanie veterných parkov a veterných elektrární na území Prešovského kraja 
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Pre oblasť umiestňovania projektov využívania veternej energie s vhodnými veternými pomermi sa navrhuje 
rozdelenie územia Prešovského kraja z hľadiska environmentálnych a ďalších chránených záujmov a obmedzení 
rozdeliť do nasledujúcich skupín: 
- územia vhodné,  
- územia podmienečne vhodné, 
- územia nevhodné.  
 
Územia vhodné pre výstavbu veterných parkov a veterných elektrární (VP a VE) sú: 

- územia s dostatočným technickým potenciálom preukázaným meraním, kde je záruka dosiahnutia minimálne 
stanovenej hranice efektívneho využívania VE a VP, 

- územia, ktoré nezaťažuje žiadny limit, či obmedzenie, zakotvené v platnej legislatíve, 

- územia s 1. stupňom ochrany prírody a krajiny, okrem: prvkov ÚSES (územného systému ekologickej 
stability), CHVÚ, území európskeho významu s 1. stupňom ochrany, dôležitých migračných ciest 
vtákov, netopierov a dôležitých zimovísk podľa zákona č. 543/2002 Z. z. (túto skutočnosť je potrebné doložiť 
intenzívnym ornitologickým a chiropterologickým monitoringom druhov v trvaní minimálne 1 rok), 

- územia nížin, pahorkatín a stredných pohorí so zastúpením technických prvkov, najmä okolie klasických 
energetických zdrojov, okolie nadzemných vedení veľmi vysokého napätia, okolia výrobných, skladových 
a priemyselných komplexov, krajina s rozmiestnenou infraštruktúrou ako cesty, diaľnice, železnice, či inak 
environmentálne narušená krajina, územia pasienkov, či inak nevyužívanej poľnohospodárskej pôdy a pod.,  

- územia so strednou a nízkou kvalitou poľnohospodárskych pôd, t.j. pôdy zaradené podľa skupiny BPEJ od 5. 
až do 9. skupiny, 

- územia, kde je možné dosiahnuť akceptáciu VE a VP miestnou samosprávou a obyvateľstvom spôsobom 
zakotveným v právnom poriadku SR. 

 
Územia podmienečne vhodné pre výstavbu VE a VP boli rozdelené na dve kategórie:  

Prvou skupinou (územia podmienečne vhodné s obmedzeniami) sú územia, v ktorých je potrebné preskúmať, či nie 
sú zaťažené odbornými či legislatívnymi obmedzeniami. V prípade, že áno, je ich potrebné dokladovať 
vyjadreniami, či stanoviskami relevantných orgánov alebo jednoducho dlhodobými pozorovaniami v danej 
lokalite pred alebo v procese EIA. Platí, že kategória území podmienečne vhodných s obmedzeniami je menej 
prísna v porovnaní s územiami podmienečne vhodnými s prísnym odborným limitom. Toto musí byť zohľadnené aj 
váhou jednotlivých hodnotiacich kritérií v procese EIA.  
Druhou skupinou (územia podmienečne vhodné s prísnym odborným limitom) sú územia, kde budú v procese 
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie uplatňované prísne odborné limity, ktoré bude nutné 
pred a v procese EIA doložiť odbornými štúdiami, posudkami, vyjadreniami, resp. povoleniami relevantných 
orgánov, z ktorých bude zrejmé, že výstavba VE a VP nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, či 
neohrozí iný, v dokumente definovaný, chránený záujem. Zaradenie územia do tejto kategórie neznamená 
automaticky nemožnosť budúceho umiestnenia VE a VP, ale indikuje potrebu intenzívneho skúmania daného 
územia z hľadiska možného ohrozenia chránených záujmov. Je pochopiteľné, že ak uvádzame niekoľko stometrové 
pásmo napr. od lesa, nemôže to automaticky znamenať, že na celom území SR sa v tomto páse zeme nachádzajú 
chránené druhy, druhy vtákov, ktoré by mohli byť VE a VP ohrozené pri preletoch, hniezdení a pod.. Je zrejmé, že 
čím viac chránených záujmov sa na posudzovanom území vyskytuje, tým komplexnejšie musí byť ich posúdenie. 
Rozdelenie území do dvoch kategórií nevylučuje súbeh odborných limitov a obmedzení z oboch skupín. 
 
Územia podmienečne vhodné s obmedzeniami pre výstavbu veterných parkov sú: 

- územia s 2. stupňom ochrany okrem: území európskeho významu s 2. stupňom ochrany, vyhlásených CHKO a 
zóna D chránených území;  

- navrhované a vyhlásené chránené vtáčie územia a významné vtáčie územie (SOVS); 

- oblasti s výskytom chránených druhov vtákov a netopierov vrátane ich zimovísk a migračných trás mimo 
hydrických biokoridorov; 
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- okolie nadregionálnych hydrických biokoridorov do vzdialenosti 200m - konkrétne požadované odstupové 
vzdialenosti v posudzovanej lokalite spresní ornitológ v procese EIA, pričom môže navrhnúť vzdialenosť 
skrátiť a aj predĺžiť; 

- okolie turistických centier celoštátneho, nadregionálneho a regionálneho významu                                                                                                
- obmedzenia a podmienky na konkrétnej lokalite VE spresní posudzovanie EIA na základe štúdie viditeľnosti 
a vizualizácie alebo krajinárskej štúdie; 

- regióny cestovného ruchu II. kategórie (s národným významom) - zámer je potrebné prekonzultovať so 
Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a odbornými orgánmi cestovného ruchu VÚC. V prípade 
pochybností, či rozporov obmedzenia a podmienky na konkrétnej lokalite VE spresní posudzovanie EIA na 
základe štúdie viditeľnosti (vizualizácie) alebo krajinárskej štúdie; 

- okolie železníc, cestných komunikácií, turisticky značených chodníkov, cyklotrás a iných líniových stavieb 
(potrebné posúdiť bezpečnostné riziká: napr. odpadávanie námrazy z točiacej sa vrtule VE). V prípade, že 
použitá technológia danú problematiku rieši rozmrazovaním, resp. automatickým zastavovaním rotora 
turbíny, je uvedený limit považovaný za bezpredmetný. V ostatných prípadoch je potrebné v predkladanom 
zámere uvedenú problematiku opísať a navrhnúť potrebné opatrenia;  

- územia mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení z hľadiska výšky stavby;  

- oblasti lazov (laznícke osídlenie) - to, či je príslušné územie potrebné chrániť a v akom rozsahu určí odborník 
v krajinárskej štúdii; 

- evidované archeologické lokality s potenciálom na vyhlásenie za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, t.j. lokality 
ako napr. praveké mohyly, resp. mohylové háje či torzá zaniknutých stavieb (hrádkov, hradísk, ochranných 
valov, kostolov, kláštorov a pod.); 

- tiché oblasti v otvorenej krajine v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 2/2005 Z. z.; 

- vodárenské zdroje - chránené vodohospodárske oblasti a ochranné pásma vodárenských zdrojov II. stupňa; 

- ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov; 

- územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a kúpeľné miesta, prírodné liečebné kúpele 
a kúpeľné  liečebne (pokiaľ to štatút nezakazuje); 

- územia vo vizuálnom kontakte s existujúcimi kultúrnymi, historickými a prírodnými dominantami (ochrana 
vžitých diaľkových pohľadov na charakteristické dominanty našej krajiny). Vyžaduje sa nezávislé posúdenie 
odborníkom, vypracovanie štúdie viditeľnosti (vizualizácia), prípadne krajinárska štúdia v rámci EIA. V 
prípade kultúrnych a historických pamiatok je potrebné stanovisko Pamiatkového úradu SR; 

- vizuálne exponované lokality, ktoré sú v diaľkových a sektorových pohľadoch na panorámy krajiny a na 
siluety krajiny (územia zaradené do kategórie A limitov) viditeľné v jednotlivých vizuálnych pásmach  5 – 10 
km, 10 – 15 km, 15 – 20 km pri zreteľnej viditeľnosti kdekoľvek v zornom poli. Vyžaduje sa nezávislé 
posúdenie odborníkom a vypracovanie krajinárskej štúdie v rámci EIA so zhodnotením, či nedôjde 
k narušeniu línie siluety alebo panorámy krajiny; 

- ochranné pásma vodárenských zdrojov III. stupňa; 

- územia poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých sa vyskytujú funkčné hydromelioračné zariadenia;  

- územia 200 m od hranice lesných porastov a plochy nelesnej drevinovej vegetácie charakteru lesa  
(požadované odstupové vzdialenosti v konkrétnej lokalite VE a VP budú spresnené v procese EIA); 

- územia poľnohospodárskych pozemkov, na ktorých sa vyskytujú funkčné hydromelioračné zariadenia; 

- chránené ložiskové územia a prieskumné územia. 

Územia podmienečne vhodné s prísnym odborným limitom pre výstavbu VE a VP sú: 

- územia s vysokou a mimoriadnou kvalitou poľnohospodárskych pôd, t.j. pôdy zaradené podľa skupiny BPEJ 
do 1. až 4. skupiny; 

- priestory určené na plnenie úloh rezortu Ministerstva obrany SR definované MO SR ako územia ochranných 
pásiem vojenských leteckých pozemných zariadení a územia, ktoré sa využívajú vojenským letectvom na 
letecký výcvik od výšky 0 m nad terénom (obmedzený priestor – AMC – spravovaný priestor). Na 
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podmienečne vhodných územiach je udelenie súhlasu s výstavbou VE a VP podmienené vypracovaním štúdie 
letecko-prevádzkového posúdenia vplyvu VE a VP na prevádzku vojenského letectva, ktorá preukáže, že 
stavba žiadnym spôsobom neovplyvní bezpečnosť letovej prevádzky vojenského letectva; 

- lesné porasty (podľa definície v zákone č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov) a územia 50 
m od ich hranice; 

- navrhované a vyhlásené územia európskeho významu (ak nie sú zároveň územím, na ktoré sa vzťahuje 3. až 5. 
stupeň ochrany); 

- územia chránených krajinných oblastí; 

- prvky miestneho územného systému ekologickej stability; 

- prvky regionálneho územného systému ekologickej stability; 

- prvky nadregionálneho územného systému ekologickej stability; 

- okolie vodných tokov a vodných plôch v šírke min. 100m od brehovej čiary, ktoré nie sú regionálnymi a 
nadregionálnymi hydrickými biokoridormi (konkrétne požadované odstupové vzdialenosti v posudzovanej 
lokalite spresní ornitológ v procese EIA, pričom môže navrhnúť vzdialenosť skrátiť a aj predĺžiť); 

- okolie regionálnych hydrických biokoridorov min. 200m (konkrétne požadované odstupové vzdialenosti v 
posudzovanej lokalite spresní ornitológ v procese EIA, pričom môže navrhnúť vzdialenosť skrátiť a aj 
predĺžiť); 

- regióny cestovného ruchu I. kategórie (s medzinárodným významom) a územia zaradené do vyššej kategórie 
ako príslušný región - zámer je potrebné prekonzultovať so Slovenskou agentúrou cestovného ruchu a 
odbornými orgánmi cestovného ruchu VÚC. V prípade pochybností či rozporov obmedzenia a podmienky na 
konkrétnej lokalite VE spresní posudzovanie EIA na základe štúdie viditeľnosti (vizualizácie) alebo 
krajinárskej štúdie; 

- územia mimo ochranných pásiem letísk a leteckých pozemných zariadení (koncové riadené oblasti letísk - 
TMA) podľa definície Leteckého úradu SR; 

- vizuálne exponované lokality, ktoré sú v diaľkových a sektorových pohľadoch na prírodné a kultúrne pamiatky 
(zaradené do nevhodných území – limit A) viditeľné v jednotlivých vizuálnych pásmach 5 – 10 km, 10 – 15 km, 
15 – 20 km pri silnej viditeľnosti kdekoľvek v zornom poli (obmedzenia a podmienky na konkrétnej lokalite VP 
spresní posudzovanie EIA na základe krajinárskej štúdie). 

Územia nevhodné pre výstavbu veterných parkov: 

- územia s bytovou a občianskou vybavenosťou, vrátane území na tento účel vyčlenených v platných územných 
plánoch a územia v ich bezprostrednom okolí, kde nie je možné dosiahnuť splnenie hlukových hladín daných 
Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z. z.; 

- územia s 3., 4. a 5. stupňom ochrany plus zóny A, B a C chránených území; 

- Územia medzinárodného významu. Patria sem mokrade medzinárodného významu (ramsarské lokality), 
lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO, lokality s udeleným Európskym diplomom a biosférické 
rezervácie; 

- priestory určené na plnenie úloh rezortu Ministerstva obrany SR). Nevhodné sú rovnako územia v ochranných 
pásmach a prekážkových rovinách vojenského letiska Prešov; 

- ochranné pásma letísk, a leteckých pozemných zariadení; 

- ochranné lesy a lesy osobitného určenia; 

- vodárenské zdroje - ochranné pásma vodárenských zdrojov I. stupňa; 

- ochranné pásmo I. stupňa prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov; 

- kúpeľné miesta, prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne (pokiaľ to štatút kúpeľného miesta, liečebných 
kúpeľov a kúpeľnej liečebne zakazuje); 

- kultúrne pamiatky, pamiatkové územia a územia zapísané do Zoznamu svetového kultúrneho  dedičstva a ich 
ochranné pásma (vrátane významných a charakteristických pohľadov na tieto územia); 
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- z hľadiska vizuálnej exponovanosti lokality pre veterný park priestory prírodných a kultúrnych pamiatok 
(zaradených do nevhodných území – limit A) viditeľné v jednotlivých vizuálnych pásmach 0 - 1,2 km, 1,2 - 3,5 
km a 3,5 - 5 km;   

- dobývacie priestory; 

- ochranné pásma líniových objektov, nadradenej infraštruktúry (diaľnice a rýchlostné cesty, ostatné cesty, 
železnice); 

- ochranné pásma líniových objektov – produktovody, zariadenia rozvodov plynu a rozvody elektrickej energie; 

- pásma fyzickej ochrany jadrových zariadení; 

- ochranné pásma pohrebísk (Zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov); 

- bezprostredné okolie vojnového hrobu. 

Odporúčané štandardy pre veterné elektrárne 
 
Všetky projekty rozvoja veternej energie navrhované na území kraja musia implementovať nasledujúce štandardy: 

- Dôkladný výber lokality na umiestnenie VE a VP v spolupráci s miestnou samosprávou a regionálnymi 
orgánmi ochrany životného prostredia ešte pred spracovaním zámeru podľa zákona 24/2006 Z. z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov s cieľom vylúčiť prekážky 
definované legislatívou a vyššie uvedenými limitmi. 

- Úzka spolupráca s dotknutými obcami a dotknutými orgánmi podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní 
vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov. 

- V zámere dokladovať minimálne ročným meraním reálny technický potenciál veternej energie danej 
lokality (na stožiari vo výške minimálne 40 m, alebo vo výške 30 m, pokiaľ sa zároveň na tom istom 
meracom stožiari zaznamenáva meranie aj v inej nižšej výške), ktorá potvrdí efektívnosť budúceho záberu 
krajiny vztiahnutú na použitú technológiu a predpokladanú vyrobenú elektrickú energiu.  

Pokiaľ MH SR nevydá iné usmernenie, bude MŽP SR považovať za najnižší prípustný jednotkový 
inštalovaný výkon jednej veternej elektrárne 1,5 MW a súčasne bude vyžadovať preukázanie minimálne 
20%-nej ročnej využiteľnosti pri prevádzke veternej elektrárne alebo veterného parku, ktorá bude 
predpokladom na povolenie výstavby veternej elektrárne alebo veterného parku v požadovanej lokalite. 
Ročná využiteľnosť (MWh) sa chápe ako súčin inštalovaného výkonu veternej elektrárne alebo veterného 
parku (MW) a celkového ročného časového fondu v hodinách (8760 hodín). 

 
- Všetky elektrické vedenia VE alebo VP realizovať podzemným vedením. Toto sa nevzťahuje na nevyhnutné 

pripojenie VE alebo VP do prenosovej alebo distribučnej sústavy, ktoré je možné zrealizovať aj vo forme 
nadzemného elektrického vedenia.  

- Monitoring vtáctva a netopierov v zmysle metodiky BACI minimálne 1 rok pred výstavbou a 1 rok počas 
prevádzky. Pri posudzovaní vplyvu je odporúčané vykonať intenzívny ornitologický a chiropterologický 
monitoring druhov v trvaní minimálne 1 rok. 

- Štúdia vplyvu na obraz krajiny a vizualizácia v krajine. Vizualizáciu vykonať z typických smerov (okolité 
obce, dôležité komunikácie, navštevované a frekventované dominanty a pod.). 

- Archeologická štúdia v lokalitách, uvedených v katalógovom liste v kategórii C.  

- V súlade s predpokladanými dopadmi implementovať kompenzačné opatrenia stanovené v záveroch EIA. 

- Vypracovanie podkladov (predloženie hlukovej štúdie) pre konkrétnu lokalitu, ktoré preukážu plnenie 
prípustných hladín hluku, stanovených Vyhláškou MZ SR č. 549/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Splnenie limitov uvedených v legislatíve bude pri 
kolaudačnom konaní potrebné dokladovať meraním.    

- V investičnom zámere počítať iba s výstavbou VE a VP, ktorá využíva najmodernejšie dostupné 
technológie, dosahuje najnižšiu hlučnosť (mechanickú a aerodynamickú, vrátane konštrukcie stožiarov), má 
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najmenšie nároky na záber územia, pracuje v spektre nízkych otáčok. Požaduje sa dodávka zariadenia 
z novovýroby – túto skutočnosť je potrebné uviesť v zámere predkladanom do EIA a doložiť príslušným 
certifikátom v kolaudačnom konaní. 

- VE a VP schvaľovať ako stavby na dobu určitú, ktoré musia byť vlastníkom alebo užívateľom stavby úplne 
odstránené k poslednému dňu platnosti povolenia trvania stavby (ak nebude vydané iné stavebné povolenie, 
ktoré počíta s využitím niektorej časti stavby).  

- Doloženie „Osvedčenia MH SR o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky 
SR“ podľa § 11 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov (spôsob a termín 
vydania osvedčenia v procese povoľovania VE a VP určí MH SR). 

Návrh iných podmienok sledovaných pri povoľovaní výstavby VE a VP: 
 
- pripojenie VE a VP do distribučnej alebo prenosovej sústavy v spoločnom mieste pripojenia, ak zodpovedné 

orgány distribučnej alebo prenosovej sústavy neurčia inak; 

- nadzemné elektrické vedenia musia byť v miestach, kde tieto vedenia križujú významné migračné trasy vtákov, 
vybavené výstražnými prostriedkami, ktoré účinne zabránia zrážkam a usmrcovaniu vtákov s vodičmi vedení; 

- prednosť bude mať budovanie VE a VP v blízkosti vhodných miest spotreby nimi vyrobenej elektrickej energie 
alebo zariadení na akumuláciu nimi vyrobenej elektrickej energie v inej forme; 

- zviditeľnenie listov vrtúľ veternej elektrárne pre účely leteckej prevádzky farebným označením v zmysle 
schválených podmienok Leteckého úradu SR a v súlade s požiadavkami ICAO – Annex 14 Zmluvy č. 147/1947 
Zb., o medzinárodnom civilnom letectve, umiestnených na statických častiach veternej elektrárne, pokiaľ 
všeobecne záväzný predpis nestanoví iné požiadavky; 

- osvetlenie (ak je odborným orgánom vyžadované) realizovať na stožiari prerušovaným (teda nie stálym alebo 
rýchlo pulzujúcim) svetlom, ktoré je pre vtáky v noci menej lákavé. Pokiaľ to nie je legislatívou vylúčené, 
technicky riešiť osvetlenie tak, aby nebolo priamo viditeľné z úrovne terénu v bezprostrednej blízkosti VE; 

- nosný stĺp (resp. stožiar) rotora, gondola a rotory VE by mali byť navrhnuté výhradne s antireflexnou matnou 
povrchovou úpravou v odtieni svetlej šedej farby, resp. vo farebnej úprave, ktorá pomôže začleneniu VE a VP 
do krajiny; 

- je odporúčané používanie biodegradovateľných olejov a mazadiel pri prevádzke VE; 

- zákaz umiestňovania reklám alebo reklamných zariadení na jednotlivých častiach VE, prípustné sú technické 
informácie umiestnené pri päte stožiaru veternej elektrárne; je prípustné na stožiar umiestniť iné zariadenie 
využívajúce OZE; 

- VE a VP  alebo ich jednotlivé stožiare neoplocovať mimo hranice zastavaného územia obce; 

- vedľajšie stavby (napr. trafostanice, informačné centrá a pod) k výstavbe VE a VP umiestňovať prednostne 
iba do zastavaného územia obce, resp. na stožiar VE, ak nie je technológia predpísaným spôsobom schválená 
pre EÚ s transformátorom umiestneným pri päte stožiara; 

- obslužné komunikácie spevňovať iba kamenivom (alebo vhodným miestnym materiálom), prípadne 
polovegetačnými tvárnicami a nie nepriepustnou povrchovou úpravou. Obslužné komunikácie k VE a VP 
s nepriepustnou úpravou možno pripustiť iba v prípade, že sa preukázateľne stanú súčasťou cestného systému 
okolitého územia; 

- monitoring bioty (zoozložky, fytozložky, lesných a nelesných biotopov) najmenej 1 rok pred realizáciou VE a 
minimálne 1 rok po spustení prevádzky VE zo strany investora na územiach národného a európskeho významu 
(stanoví sa v odôvodnených prípadoch v procese EIA, avšak iba na územiach podmienečne vhodných s 
prísnym odborným limitom, ak sa tento limit týka ochrany bioty);  

- na ploche VP sa pokúsiť právne relevantným spôsobom obmedziť v spolupráci s miestnymi pestovateľmi 
výsadbu pre vtáky atraktívnych druhov rastlín (slnečnica, repka olejná a ďalšie) a ozimín. V prípade 
neúspechu investora zapojiť do vyjednávania ŠOP a regionálne orgány životného prostredia.  
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Limity pre umiestnenie veterných elektrární a veľkosť veterného parku 
 
Všetky projekty výstavby veterných elektrární musia zohľadňovať nasledujúce limity a minimálne odstupy:  
Diaľnice a cesty pre motorové vozidlá – ochranné pásma v zmysle legislatívnych predpisov  
Vodné toky a plochy – min. 100 m  
Obývané územia – min. 500 m, s výnimkou území s osobitou ochranou pred hlukom, kde sa odstup zvyšuje na min. 
1000 m  
Prvky ÚSES – min. 200 m  
Významné prírodné krajinné štruktúry (stromoradia, vetrolamy, okrem prvkov ÚSES) – min. 200 m  
Ucelené lesné komplexy – min. 200 m  
Energovody – ochranné pásma v zmysle legislatívnych predpisov 
 
Pri umiestňovaní veterných elektrární dodržiavať požiadavku na ochranu poľnohospodárskej pôdy zaradenej 
podľa skupiny BPEJ do 1. až 4. skupiny. 
Vo voľnej poľnohospodársky využívanej krajine nenarušovať organizáciu pôdneho fondu. 
Pri zásahu do systému vybudovaných hydromelioračných zariadení zachovať ich funkčnosť. 
Maximálne do 20 stožiarov veterných elektrárni s prihliadnutím na miestne podmienky a obmedzenia z pohľadu 
ochrany ŽP a obyvateľstva. 
 
Vodná energia 
 
Všeobecné limity a požiadavky pre umiestňovanie malých vodných elektrární na území Prešovského kraja 

Na Slovensku máme dnes vybudovaných už viac ako 250 malých vodných elektrární (MVE). Ich výstavba ako 
jedného (z hľadiska produkcie emisií) z najčistejších zdrojov energie má predovšetkým regionálny, resp. lokálny 
význam. Príklady z praxe dokazujú, že realizáciou stavieb charakteru MVE vznikajú negatívne vplyvy 
predovšetkým na faunu a to hlavne na ichtyofaunu ako aj čiastočné narušenie kvality vody v toku, scenérie 
a estetických hodnôt krajiny. 
 
Pre vypracovanie limitov vhodnosti resp. nevhodnosti výstavby MVE sa použilo hodnotenie stavu vybraných 
stredných a veľkých vodných tokov mimo sídiel z hľadiska 4 kritérií:  
A) prekryv úseku toku s existujúcimi alebo navrhovanými chránenými územiami (cenné prírodné komplexy), 
B) hodnotenie kvality prítomnej ichtyocenózy, 
C) hodnotenie kvality morfológie a hydrológie koryta, 
D) hodnotenie kvality brehových porastov. 
 
Na základe vyššie spomínaných kritérií z hľadiska predpokladu povolenia výstavby je potrebné rešpektovať 
nasledujúce kategórie, ktoré sú definované aj konkrétnymi limitmi: 
 
1.) Nie je predpoklad povolenia výstavby (pokiaľ stavba nespadá pod výnimku podľa § 29 zákona č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny) 
     - úseky tokov v existujúcich chránených územiach v 4. a 5. stupni a úseky tokov, kde je oznámený zámer ich 
vyhlásenia v 4. a 5. stupni  ochrany a medzinárodne významných mokradiach (Ramsarských lokalitách) 
  
2.) Výstavba je veľmi problémová –  povolenie len s prísnymi podmienkami a požiadavkou na prísne nápravné 
a kompenzačné opatrenia 
     - úseky tokov v existujúcich chránených územiach v 2. a 3. stupni a úseky tokov, kde je oznámený zámer ich 
vyhlásenia v 2. a 3. stupni, 
     - toky alebo úseky tokov, na ktorých je druhovo alebo početne nadpriemerné osídlenie rybami. 
       Pri výstavbe MVE vo veľkoplošných chránených územiach (CHKO, NP) treba okrem riešenia biologických 
problémov navrhnúť aj typické krajinársko-architektonické riešenie MVE, ktoré by neznehodnocovalo vzhľad 
chráneného územia. 
 
3.) Výstavba je mierne problémová – povolenie s podmienkou nápravných a kompenzačných opatrení 
     - toky alebo úseky tokov, na ktorých je druhovo alebo početne priemerné osídlenie  rybami, 
     - morfologicky a hydrologicky nenarušené alebo len mierne narušené úseky tokov so  zachovaným prirodzeným 
spôsobom prúdenia vody 
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4.) Výstavba nie je problémová – predpoklady na povolenie výstavby s požiadavkou bežných nápravných opatrení 
zmierňujúcich negatívny dopad MVE na okolie  
     - úseky tokov mimo existujúcich alebo navrhovaných chránených území,  
     - úseky, kde nie je predpoklad trvalého prežívania bežného spektra rýb kvôli extrémnej  úprave toku, 
narušenému vodnému režimu alebo znečisteniu, 
     - morfologicky a hydrologicky čiastočne narušené toky a zregulované úseky tokov bez samorevitalizačnej 
schopnosti, 
     - kvalitné súvislé brehové porasty, s prirodzeným drevinovým zložením (s výnimkou úsekov s porastmi lužných 
lesov celoslovenského významu),  ostatné brehové porasty a chýbajúce brehové porasty.  

 
Pri príprave a plánovaní výstavby MVE je nevyhnutná: 
   a) analýza  a  zhodnotenie  potenciálu  celého  uvažovaného vodného toku (strategické posúdenie vhodnosti 
a limitov výstavby MVE na jednotlivých úsekoch toku) – SEA,     
   b) podrobné  vyhodnotenie  predbežne vyselektovaných profilov - úsekov toku pre výstavbu MVE pri aplikácii 
komplexných environmentálnych limitov pre umiestnenie MVE – EIA. 
 
Prehľad o lokalitách MVE v Prešovskom kraji 

Okres – lokalita Lokalita Vodný tok Inštalovaný  výkon (kW) 

Poprad 

Poprad Poprad 20,0 
Babin Potok Batizovce 15,0 
Babin Potok Batizovce 9,0 
Gerlachov Gerlach. potok 5,5 
T. Kotlina Belá 30,0 
Svit – Podskalka Poprad 5,5 
Svit – Podskalka Poprad 18,5 
Svit – Podskalka Poprad 62,0 

Kežmarok 

Slovenská Ves Biela 44,5 
Veľká Franková Osturňanský potok 60,0 
Huncovce Poprad 55,0 
Veľká Lomnica Studený potok 15,0 
Huncovce Poprad 500,0 

Stará Ľubovňa 

Jakubany Jakubianka 22,5 
N. Ľubovňa Jakubianka 24,0 
N. Ružbachy II. Rieka 15,0 
Čirč Poprad 110,0 
Sulín Poprad 960,0 

Sabinov 
Torysa Sabinov 15,0 
Torysa Lipany 55,0 
Torysa Sabinov 3 x 15 

Snina Cirocha VN Starina 130,0 
Svidník Ladomírka Krajná Poľana 50,0 

Bardejov 
 

Topľa Lukov 30,0 
Topľa Bardejovská Nová Ves 4 x 15 

SPOLU   2 356,5 
 
Biomasa 
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. 

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

Bardejov 11 287 23 310 34 597 
Humenné 10 347 28 320 38 667 
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 
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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 
 
 
Všeobecné limity na definovanie území vhodných na pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických 
drevín a energetických rastlín plantážovým spôsobom 
Monokultúrne porasty rýchlorastúcich drevín a viacročných bylín je možné prirovnať ku agroekosystémom 
trvalých kultúr väčšinou bez dodatočného významného impaktu používania ochranných chemických prostriedkov 
a s redukovaným doplnkovým prísunom živín (prihnojovaním). Preto aj z hľadiska posudzovania ich pestovania 
na poľnohospodárskej pôde je potrebné nahliadať napr. na pestovanie drevín, ako na trvalé kultúry.  
 
A) Limity podľa typu a charakteru jednotlivých území z hľadiska pestovania monokultúr: 
 
1.) územia limitované pre pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických rastlín 
(pestovanie vylúčené) 
     - územia s právnou ochranou prírody stupňom 4 a 5 
     - územia európskeho významu sústavy NATURA 2000 
     - územia národných parkov vo všetkých stupňoch ochrany okrem ich ochranných pásiem, 
 
2.) územia podmienečne vhodné pre pestovanie monokultúr rýchlorastúcich energetických drevín a energetických 
rastlín - podmienky stanoví proces EIA 
     - výlučne autochtónne dreviny a plodiny, za podmienky pestovania výlučne pôvodných  druhov  mozaikovitým  
(nie veľkoblokovým)  spôsobom – max  veľkosť honu 3 - 5 ha (územia ochranných pásiem Národných parkov; 
územia a chránených krajinných  oblastí;  ochranné  zóny  500 m,  tam  kde  na  územia  národných parkov a 
chránených  krajinných  oblastí  nenadväzujú  ochranné  pásma;  ochranné zóny 500 m  od území európskeho 
významu  
     - povolené  autochtónne  a  introdukované  dreviny  a  plodiny,  za  podmienky        odsúhlasenia  podmienok   
pestovania   orgánom   ochrany  prírody  (územia  chránených vtáčích území (SPA) zo sústavy NATURA 2000; 
územia s výskytom (v okolí) významných biotopov podľa mapovania biotopov), 
 
3.) ostatné územia (vrátane území s prvým stupňom ochrany - autochtónne bez limitu, introdukované na základe 
súhlasu orgánu štátnej ochrany prírody v zmysle zákona - pri rozsahu nad 300 ha uplatniť proces EIA, a to aj pri 
postupnom zakladaní porastov, bez ohľadu na charakter a pôvod pestovaných druhov 
 
B) Limity podľa vhodnosti výberu pestovanej monokultúry na základe charakteru vybraného územia: 
 
1.)  v depresných polohách, ťažké a veľmi ťažké pôdy – len dreviny, 
2.)  v štandardných polohách veľmi ťažké pôdy – odporučené dreviny, 
      na plytkých alebo silne skeletovitých pôdach, alebo kombinácii – odporučené dreviny, 
3.)  v štandardných polohách ťažké pôdy – odporučené plodiny, 
      na stredne skeletovitých pôdach - odporučené plodiny aj dreviny, 
4.)  protierózna ochrana 
     - v štandardných polohách na silne erózne ohrozených a veľmi silne erózne ohrozených pôdach - odporučené  

plodiny aj dreviny, 
     - v problematických polohách na silne erózne ohrozených a veľmi silne erózne ohrozených pôdach – len 

dreviny, 
5.)  v priestoroch s veľmi nízkym zastúpením lesných porastov a NDV a absenciou aj iných prvkov ÚSES – 
odporúčaná kombinácia plodín a drevín. 
Poznámka:  
Za štandardné polohy sa považujú poľnohospodárske pôdy so sklonom do 12 stupňov do nadmorskej výšky 600 m 
n. m. 
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Za problematické polohy sa považujú poľnohospodárske pôdy so sklonom od 12 do 17 stupňov a od nadmorskej 
výšky 600 m n. m., resp. ich kombinácia. 
     
Geotermálna energia   
V súčasnosti je v SR vymedzených 26 hydrogeotermálnych oblastí, resp. štruktúr. Geotermálne vody v SR doteraz 
overili pomocou vrtov v 15-tich vymedzených oblastiach. V rokoch 1971-2000 bolo realizovaných celkom 66 
geotermálnych vrtov, ktorými sa overilo viac ako 1 000 l.s-1 s teplotou na ústí vrtu 20-129 °C, ktorých celkový 
tepelný výkon predstavuje cca 270 MWt (pri využití po referenčnú teplotu 15 °C). 
V Prešovskom kraji sa nachádza 5 perspektívnych oblastí alebo štruktúr 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 – dubnická 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: 
Lokality  Energetický potenciál Očakávaný energetický výkon Ročná výroba energie        
Vých. Slov.  MW   MW     TJ________         
Košická kotlina  1200   200                6000 
Popradská kotlina   70                 25                  220 
Prešovská kotlina              1550                                   466                                                   688   
 
Prehľad evidovaných zdrojov s využiteľným tepelným výkonom nad 0,85MW 
Územie  Počet lokalít Využiteľné množstvo (l.s-1) Technický využiteľný potenciál (MW)  
SR   45  1353,80    21,90 
Prešovský kraj  5  158,50    232,96 
 
Prehľad evidovaných zdrojov s využiteľným tepelným výkonom pod 0,85MW 
Územie  Počet lokalít Využiteľné množstvo (l.s-1) Technický využiteľný potenciál (MW)  
SR   59  457,10    17,21 
Prešovský kraj  3  14,60    0,33 
 
V rámci SR sa geotermálna energia využíva v 36 lokalitách s tepelne využiteľným výkonom asi 130,97 (MWt), 
ktorý predstavuje 846,4 l.s-1, ale s pomerne nízkou účinnosťou do 30 %. Z celkového potenciálu SR bolo vrtmi 
overených len 4,5%, a využívajú sa len 2,3%. Z vrtmi overeného tepelno-energetického potenciálu geotermálnych 
zdrojov sa využíva len 53%, čo znamená, že na ďalšie využitie bez realizácie vrtných prác je k dispozícii ešte 47% 
potenciálu. V rámci Prešovského kraja je využitie nízke: 
 
Územie Počet lokalít Celkový tepelný výkon (MWt) Využiteľný tepelný výkon (MWt) / (%) 
SR  36  269,95    130,97 /   100 
Prešovský -   3   *26,87     *11,16 / *8,52 
* bez Popradu (v prevádzke od 07 2003) 
V rámci PSK je využívaná v termálnych kúpaliskách: 
Vyšné Ružbachy  3 bazény + možnosť kúpania v travertínovom kráteri s termálnou vodou 
Vrbov   4 bazény pre dospelých a 3 pre deti 
Poprad   6 bazénov z toho 4 vonkajšie termálne, vo výstavbe sú ďalšie 
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, medzi významné lokality súčasného využitia zdrojov geotermálnej energie na 
Slovensku patrí len Popradská kotlina, kde karbonáty t.j. vápence a dolomity sú zvodnencami (kolektormi) 
geotermálnych vôd pod príkrovmi sedimentov paleogénu. 
V oblasti Vrbova sú exploatované a využívané pre rekreačné účely, chov rýb a vykurovanie skleníkov a 
sociálnych budov dvomi vrtmi (Vr-1 a Vr-2). Hĺbka Vr-1 je 1742 metrov, výdatnosť dosahuje 28,3 litra za 
sekundu, teplotu na ústí 56 stupňov Celzia a mineralizáciu 3,99 gramu na liter. Vr-2 má hĺbku 2502 metrov, 
výdatnosť 33,2 litra za sekundu, teplotu na ústí 59 stupňov Celzia a úroveň mineralizácie štyri gramy na liter.  
V lokalite Vrbov sa plánuje rozšírenie existujúceho rekreačného a rybárskeho areálu výstavbou päťposchodového 
hotela, piatich krytých bazénov a ďalších objektov. Zámerom je zásobovať celý rekreačno-športovo-rehabilitačný 
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komplex geotermálnou energiou. Pre tieto účely sa zrealizuje 2000 metrov hlboký geotermálny vrt v blízkosti už 
uvedených Vr-1 a Vr-2. Štúdia preukázala, že existujúce vrty nemôžu pokryť potrebu tepelnej energie všetkých 
uvažovaných objektov. Nakoľko sa vrty budú vzájomne ovplyvňovať, realizáciou tretieho sa získa geotermálna 
voda v množstve len 5,5 litra za sekundu, ďalší postup realizovať  tak, aby nedošlo k neracionálnemu 
vyťažovaniu.  
Ďalšou aktivitou v využívania geotermálnej energie v Popradskej kotline je vrt FGP-1 v Starej Lesnej, ktorý na 
objednávku Tatra-Thermálu, a.s. Poprad vyhĺbila v roku 1995 a.s. Nafta Gbely. Vrt má hĺbku 3616 metrov a jeho 
hydrodynamické a hydrotermické overovanie sa uskutočnilo v r. 2000. Zámerom tohto projektu je využiť 
geotermálne vody v pripravovanom areáli zdravotnej prevencie.  
V Poprade realizujú využitie geotermálnej vody v projekte športového, relaxačného, rehabilitačného a zábavného 
parku (AquaCity) s komplexným hotelovým a reštauračným zázemím a celoročnou prevádzkou v priestoroch 
Grebparku.  Hĺbka vrtu PP-1 je 1300 m, jeho maximálna výdatnosť 61,19 l.s-1, teplota termálnej vody na ústí vrtu 
je 48 oC, celková mineralizácia 2,88 g/l). Zámer predpokladal celkový odber geotermálnej vody z vrtu PP-1 
v celkovom schválenom množstve 48,2 l.s-1, (v súčasnosti sa používa odber v množstve 33,0 l.s-1). Zabezpečuje aj 
vykurovanie kogeneračnou jednotkou a výmenníkmi tepla čo zníži náklady na prevádzku plavárne.  
Na poľskej strane Tatier Svetová banka pripravuje projekt, ktorého realizáciou sa má zabezpečiť využitie 
geotermálnych vôd a zásobovanie teplom pre celú oblasť Zakopaného a vylúčiť tu možnosť spaľovania 
kamenného uhlia, pre zlepšenie životného prostredia. 
V oblasti Starej Ľubovne južne od obcí Plavnica a Hromoš sú odvŕtané a zdokumentované vrty PL-1 a PL-2 
s geotermálnou vodou  o výdatnosti cca 4,5 l.s-1 V príprave je rekreačný areál, avšak vzhľadom na rozbory ktoré 
preukázali zvýšenú rádioaktivitu bude potrebné riešiť reinjektáž a nie vypúšťanie do vodného toku. 
Lokalitu výskytu geotermálnych vôd viazaných na kavernózne vápence v blízkosti vulkanitov Slanských vrchov 
preukázal vrt Vranov-1 (Vechec-Čaklov) v jednotlivých intervaloch hĺbky nasledovne:  
500-900m o teplotách 50-62oC, 980-990m slané vody o teplote 58oC, 1930-1950m o teplote 85oC, 3000m  
o teplote 116oC, 3445-3450m o teplote 135oC. vody sú vysoko mineralizované,cez 20 000mg/l, a slané (chloridy 
1000 mg/l), čo vyžaduje reinjektáž, na ktorú sú však v lokalite dobré podmienky.  
Výsledky prác predpokladajú výskyt geotermálnych vôd v lokalitách Bystré a Hlinné avšak o nízkej mineralizácii. 
Nízkomineralizované vody potvrdil aj vrt Cabov-1 do hĺbky 600m s poloteplými vodami do 30oC, ale nízkou 
výdatnosťou 1 l.s-1. Podrobnejšie údaje a prehľad potenciálnych zdrojov je prehľadne uvedené v Atlase krajiny SR 
a podrobne v Atlase geotermálnej energie Slovenska. 
Významným potenciálnym zdrojom pre využívanie energie sa preukazujú v lokalite Prešovskej kotliny na 
katastroch Prešov, Ruská n. Ves, Teriakovce, Solivar, Dulova Ves, Ľubotice, Nižná a Vyšná Šebastová a aj 
v priestore Veľkého Šariša. Predpoklady sú preukázané starším vrtom. 
 

 Zoznam prieskumných území na geotermálne vody v Prešovskom kraji 
P.č. Názov prieskumného územia Názov a sídlo fyz. alebo právnickej 

osoby 
Dátum 

platnosti 
povolenia 

Pozn. 

1. Gánovce – termálne podzemné vody Martin Kurcáb, Nový Smokovec  2011  

2. 
Gerlachov – termálne podzemné 
vody 

Gepark, s.r.o., Svit 2009  

3. 
Kežmarok – termálne podzemné 
vody 

Kežmarok Invest, s.r.o., 
Kežmarok 

2012  

4. Malý Slavkov Dimenzia, s.r.o., Kežmarok 2012  

5. 
Vranov nad Topľou – termálne 
podzemné vody 

Enex Vranov, s.r.o. 2011  

6. Veľký Šariš Mesto Veľký Šariš 2012  

7. 
Prešov – Teriakovce Technické služby mesta Prešov, 

a.s., Prešov 
2012  

8. Prešov –  Záborské Tepláreň, s.r.o., Košice 2012  
9. Sekčov Prešov Energie, s.r.o., Prešov 2012  
10. Lipany Mesto Lipany  Jestvujúci vrt 

Zdroj: KÚŽP Prešov 
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1.2.15    Telekomunikácie 
 
V oblasti telekomunikácii zabezpečujú služby na území kraja  Slovenské telekomunikácie a.s., Globtel a.s. 
a Eurotel a.s. 
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 (Bardejov, Humenné, Poprad a Prešov). Pod jednotlivé 
primárne oblasti podliehajú uzlové telefónne obvody (UTO). 
 

Sekundárne centrum (SC) Primárna oblasť (PO) Uzlový telefónny obvod (UTO) 

Košice Bardejov 
Bardejov, Giraltovce, Svidník, 
Stropkov 

Košice Humenné 
Humenné, Medzilaborce, Snina, 
Vranov n/T 

Košice Poprad 
Kežmarok, Poprad, Spišská Stará Ves, 
Stará Ľubovňa, Starý Smokovec 

Košice Prešov Prešov, Sabinov 
 
Na základe informácie z odboru rozvoja SS a VS ST a.s. Košice vyplýva, že telekomunikačná sieť je technicky 
pripravená akceptovať zvýšené požiadavky vyplývajúce z rozvoja územia Prešovského kraja. 
Riešenie územia Prešovského kraja je z hľadiska telekomunikácií  plne automatizované. 
Územne je prešovský kraj členený do dvoch primárnych 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 
Topľou, 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 závesné kabelové siete. 
Z hľadiska rozvoja telekomunikačných zariadení do roku 2000 sa ukončia práce na výstavbe optických káblov na 
trasách v rámci Prešovského kraja s cieľom dosiahnuť 35 % stupeň telefonizácie obyvateľstva, z toho: 

- 60 %-ný stupeň telefonizácie bytového fondu vidieckych sídiel 
- 100 %-ný stupeň telefonizácie bytového fondu mestských sídiel 
- 30 %-ný stupeň telefonizácie vybavenosti a priemyslu z počtu HTS bytového fondu                       

vidieckych sídiel 
- pri známych počtoch pracovných príležitostí pre vybavenosť, priemysel a podnikateľské aktivity 

dosiahnuť stupeň telefonizácie 1 HTS/2 – 3 pracovné príležitosti. 
Špecificky v sekundárnom centre Poprad v rámci koncepcie do roku 2010 je nutné v prípade realizácie vrcholných 
športových podujatí, podľa komplexnej štúdie k návrhu kandidatúry Slovenska na usporiadanie ZOH (informácia 
z roku 1995) zabezpečiť rezervu 6000 Pp pre pripojenie olympijskej dediny v Poprade, športoviská na Štrbskom 
Plese, Tatranskej Štrbe, Kežmarku, Poprade a sídla MOV – Poprad na telekomunikačnú sieť. 
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 Slovenských 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. 
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) 
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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 
iné regionálne rozhlasové stanice. 
Plocha kraja pokrytá vysielaním  je cca 85 %. 
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. 
Poskytovanie telekomunikačných služieb inými prevádzkovateľmi 
Rádiotelefónna  sieť je jednou z nových telekomunikačných služieb v SR od roku 1992 je aj hovorová služba 
verejnej rádiotelefónnej siete (VSR). Tieto služby poskytujú akciové spoločnosti EUROTEL Bratislava v systéme 
NMT 450 (analógový) a od roku 1997 v systéme GSM (digitálny) a spoločnosť Globtel GSM od roku 1997 
v systéme GSM. VRS umožňuje mobilné bezdrôtové spojenie v rámci vlastnej a pevnej siete. 
V súčasnosti v území kraja je prevádzkovaná sieť umožňujúca prenos dát resp. faximile s koncovým zariadením 
mobilný telefón: 
národná analógová sieť NMT spoločnosti EUROTEL s koncovým zariadením – telefónny prístroj, pokrytie  
plochy kraja je cca 85 %, 
0globálna digitálna sieť GSM spol. EUROTEL s koncovými zariadeniami telefón, fax, prenos dát a pod.,  pokrytie  
plochy kraja je cca 65 % územia a 80 % obyvateľov, 
spoločnosť Globtel (Orange) zabezpečujúca obdobné koncové zariadenia, pokrytie plochy kraja je pre cca 90 % 
obyvateľov. 
Rádioreleové spojenie. Pre  diaľkový prenos informácií, telefónneho, televízneho a rozhlasového signálu a pre 
prenos dát priamymi cestami medzi rádioreleovými stanicami slúžia rádioreleové trasy (rádioreleové trasy v kraji 
vzhľadom na ich neverejný charakter správca neposkytol). 
Televízne, rozhlasové vysielače ako i rádioreleové spoje potrebujú pre svoju nerušenú funkciu splnenie 
špecifických podmienok – ochranné pásma. U objektov sa jedná o kruhové ochranné pásmo s polomerom 300 
alebo 500 m podľa terénnych podmienok, alebo sa určujú s prihliadnutím na požiadavky objednávateľa zariadenia. 
Rádioreleové  trasy sa chránia v území, kde papršlek sa priblíži aspoň 50 m nad zastavané územia, resp. kde trasa 
prebieha do výšky nad 30 m nad voľným terénom.      
 
1.2.16    Odporúčania pre spracovanie doplňujúcich rozvojových dokumentácií 
 
Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2004 vytvárajú podmienky pre koordináciu činnosti v území, 
zhodnocujú potenciál, stav infraštruktúry, rozvojové trendy v časových etapách zohľadňujúc spoločenskú potrebu. 
Sumarizujú a premietajú do jednotlivých oblastí rozhodujúce dokumenty prijaté na úrovni vlády SR  
(predovšetkým KÚRS 2001) a Prešovského samosprávneho kraja. Redukujú v určitých momentoch, resp. 
prehlbujú a doplňujú o nové poznatky pôvodne schválené ÚPN VÚC v znení Zmien a doplnkov ÚPN VÚC 
Prešovského kraja z roku 2001. 
Účelom tejto dokumentácie je koordinovať rezortné koncepcie, infraštrukturálne projekty a ďalšie spracovávané 
dokumenty, ktoré budú zohľadňovať  záväzné regulatívy územného rozvoja. Ako nadstavbový dokument je 
legislatívne priamo previazaný svojimi nadregionálnymi a regionálnymi vstupmi na spracovanie 
územnoplánovacích dokumentácii obcí. 
Zmeny  a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 aktualizujú: 
-  zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia z hľadiska  rozvoja   priemyslu,        
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, vodného hospodárstva, environmentalistiky a cestovného ruchu,  
- zásady a regulatívy usporiadania verejného dopravného a technického vybavenia,  
- zásady a regulatívy   územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny,    
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- vzájomnú nadväznosť územného rozvoja regiónu a jeho obcí a väzby na susediace regióny,  
- verejnoprospešné stavby. 
 
1.2.16.1   Hodnotenie navrhovaného riešenia 
                  
Sídelná štruktúra  
V oblasti sídelnej štruktúry je región veľmi výrazne nevyvážený z hľadiska využiteľnosti a dostupnosti 
disponibilných zdrojov. Výrazne sa prejavuje decentralizácia a ťažiskovosť, v menšej miere aktivizácia 
rozvojových osí. Rozvíjajú sa obce s vybudovanou technickou infraštruktúrou a založeným priemyslom, vo veľmi 
malej miere priestory disponujúce rekreačným potenciálom. 
V regióne sú priestory bez hospodárskej základne s veľmi nízkym stavom výroby najmä zaniknutou výrobou, u 
ktorých nie sú predpoklady pre jej oživenie bez významnej podpory. ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 
navrhujú novú kategorizáciu funkčných plôch priemyselnej výroby z hľadiska ich existujúceho rozvojového 
potenciálu a vhodnosti pre investorov v oblasti rôznych druhov priemyselnej výroby. Návrh reaguje na posun 
v oblasti záujmu investorov o umiestňovanie výrobných areálov v štandardných priemyselných zónach vo 
vlastných výrobných priestoroch. Vytvára základný predpoklad pre revitalizáciu a investičnú podporu hnedých 
zón na území obcí Prešovského samosprávneho kraja. 
Veľmi výrazne sa prejavil pokles  poľnohospodárskej, stavebnej a aj priemyselnej výroby, ktorý je odzrkadlením  
vývoja nákladovosti hlavne v doprave, základných vstupov, odbytu – trhov. 
Limitovanie možných zdrojov využívania potenciálu územia záujmami ochrany prírody, veľmi výrazne 
ovplyvňuje komparatívne výhody regiónu a jeho dynamický rozvoj. Zároveň dochádza k prejavom zaťaženosti 
chránených území a tým ku kontroverznosti pri vytváraní optimálnych podmienok pre už založené – jestvujúce 
štruktúry osídlenia.            
Pre rozvoj Prešovského samosprávneho kraja je nutné prioritne zabezpečiť: 
- podmienky pre stimuláciu koncepčného a vyváženého štrukturovania osídľovania, predovšetkým 

v priestoroch rozvojových osí, 
- podmienky pre realizáciu centier a ťažiska osídlenia vrátane napojenia regionálnej dopravnej siete na 

rýchlostné nadregionálne celoštátne komunikácie, 
- podmienky pre územnú prípravu možnosti ponuky revitalizovaných území a nových priestorov pre 

hospodársku základňu – z dôvodu oživenia výroby, 
- realizáciu technickej infraštruktúry, najmä zásobovanie vodou – neujasnenie koncepcie je obmedzujúcim 

faktorom v území blokujúcim potencionálne rozvojové plochy, 
- vzhľadom na potenciál regiónu vzhľadom na atraktívnosť prostredí a kultúrnohistorických hodnôt  je 

potrebné radikálne prehodnotiť, prepracovať a stanoviť rozvojové smery v oblasti rozvoja rekreácie a CR 
v súlade s primeranými podmienkami na ochranu území. 

 
Sociálna infraštruktúra 
Školstvo 
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 krajských úradov na jednotlivé mestá a obce, v 
oblasti stredného školstva z krajského úradu na samosprávny kraj.  
Kým počet žiakov základných škôl ostáva približne na rovnakej úrovni, nepriaznivá situácia v súčasnom stave 
siete stredných škôl i z pohľadu klesajúceho populačného vývoja príslušných vekových ročníkov 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. 
Výrazne zhoršené sú možnosti spoločenského uplatnenia i obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním v porovnaní 
s inými krajmi v rámci Slovenskej republiky, čo výrazne negatívne vplýva na celkový hospodársky a sociálny 
rozvoj jednotlivých okresov i územia Prešovského kraja ako celku.  
V oblasti vzdelávania je preto nevyhnutné okrem vytvárania územno – technických predpokladov na vznik a 
posilnenie detašovaných pracovísk univerzít a vysokých škôl vytvoriť efektívny systém celoživotného vzdelávania 
prostredníctvom inštitúcií celoživotného vzdelávania v nadväznosti na už existujúce a fungujúce školy a 
špecializované vzdelávacie zariadenia a podporovať vznik nových inštitúcií, napr. ľudových univerzít, centier 
dištančného a virtuálneho vzdelávania a pod. i formou prehĺbenia spolupráce firiem, podnikov a živnostníkov 
s inštitúciami celoživotného vzdelávania. Rovnako je potrebné vybudovať informačný systém o ponuke 
vzdelávacích programov a rozvoja ľudských zdrojov, ako i vypracovať a realizovať rekvalifikačné programy na 
zabezpečenie prepojenia medzi požiadavkami trhu a kvalifikačnou štruktúrou evidovaných nezamestnaných a 
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rekvalifikačné programy na uľahčenie začlenenia do pracovného života absolventov škôl, mladistvých a dlhodobo 
nezamestnaných. 
 
Zdravotníctvo 
V oblasti zdravotníctva, so zreteľom na prognózu demografického vývoja, ktorá predpokladá zvýšenie podielu 
osôb vyšších vekových skupín na celkovom počte obyvateľov v SR, najvyšší prírastok postelí treba zabezpečiť 
v liečebniach pre dlhodobo chorých i hospicoch a rovnako je potrebné zamerať sa na dobudovanie liečebných 
zariadení v kúpeľných miestach. 
 
Sociálna starostlivosť  
Sociálna starostlivosť je poskytovaná v zmysle zákona č. 238/1999 Z.z. o sociálnej pomoci. V súčasnosti sa do 
popredia dostáva presadzovanie neinštitucionálnych sociálnych služieb, uplatňovanie zásady čo najdlhšieho 
zotrvania občana v domácom prostredí s poskytnutím potrebnej starostlivosti. V oblasti sociálnych služieb bude 
nevyhnutné rozširovať sieť zariadení paralelne s narastaním podielu odkázaných na sociálnu pomoc a občanov s 
ťažkým zdravotným postihnutím. V súvislosti s predpokladaným nárastom obyvateľov v poproduktívnom veku  je 
konkrétne riešenie zamerané na vytváranie podmienok a predpokladov pre lokalizáciu ubytovacích zariadení pre 
občanov v dôchodkovom veku s preferovaním zariadení rodinného a penziónového typu  

Špecifickou socialnou skupinou je rómske etnikum žijúce v mnohých okresoch Prešovského kraja. 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. Pre 
zlepšenie súčasnej neuspokojujúcej situácie je potrebné vytvorenie zvýšenie vzdelanostnej úrovne 
prostredníctvom stabilizácie učiteľov a terénnych pracovníkov a podporovať rozvoj podnikateľských aktivít tejto 
komunity. 
 
Rekreácia a cestovný ruch 
- vytvárať podmienky zvyšovania kvalít a kapacít priestorov cestovného ruchu a kúpeľníctva, 
- zabezpečovať podmienky pre vytvorenie integrovaného informačného systému regiónu ako neoddeliteľnej 
súčasti rozvoja cestovného ruchu, 
- podporovať a prednostne rozvíjať také druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie  
predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu, 
- formou integrovaného regionálneho systému vytvoriť podmienky pre propagáciu turizmu a CR ako jeden 
z predpokladov viazania kapitálu v tejto oblasti a možnosti využitia ľudských zdrojov. ZaD ÚPN VÚC 
Prešovského kraja 2009, navrhujú regionalizáciu cestovného ruchu na území kraja v súlade s regionalizáciou CR 
na území SR. Definuje základné zásady rozvoja foriem cestovného ruchu v štyroch regiónoch a vytvára 
legislatívne podmienky pre následné spracovanie podrobnejších koncepčných rozvojových dokumentov cestovného 
ruchu v jednotlivých regiónoch. 
 
Kultúra kultúrne dedi čstvo   
V oblasti kultúry a umenia je potrebné, okrem podpory existujúcej siete kultúrnych zariadení i z dôvodu 
nedostatku finančných zdrojov, prednostne podporovať zariadenia zachovávajúce a rozvíjajúce tradičnú kultúru 
identickú pre jednotlivé subregióny. 
Vytvárať podmienky pre účinné uplatňovanie ekonomických nástrojov o kultúrne pamiatky ako významného 
fenoménu kultúrneho dedičstva. 
 
Environmentálne a ekologické hľadisko 
V zmysle platnej legislatívy ochrany prírody a krajiny sa aktualizovali časti dokumentácie z dôvodu ochrany 
zachovalého prírodného prostredia formou osobitne chránených území ochrany prírody a krajiny v nadväznosti na 
zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny(účinný od 1.1.2003) a boli doplnené novo vyhlásené osobitne 
chránené územia. Boli upravené hranice národných parkov a ich ochranných pásiem a  priebehy hraníc 
chránených krajinných oblastí. Na základe podkladov ŠOP SR bola novo spracovaná informácia v smernej a 
výkresovej časti o navrhované chránené územia siete NATURA 2000 (mapová príloha území ochrany biotopov a 
druhov a mapová príloha chránených vtáčích území) v nadväznosti na prístupový proces Slovenskej republiky do 
Európskej únie. Novo bol spracovaný prehľad v smernej časti o mokradiach v riešenom území Prešovského kraja. 
Bol spracovaný priemet aktualizovaného Generelu nadregionálneho ÚSES v zmysle požiadaviek nadradeného 
dokumentu Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 do smernej časti a do samostatnej mapovej prílohy.  
V rokoch 2009 – 2013  majú byť odbornou organizáciou  životného prostredia (SAŽP)  vypracované nové 
regionálne systémy ekologickej stability na úrovni  vybraných okresov, ktorých výstupy  spolu s vyššie uvedenou 
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odbornou aktualizáciou  nadregionálneho  ÚSES môžu byť podkladom pre  spracovanie ÚSES  Prešovského 
kraja, ktorý bude súčasťou  nového ÚPN VÚC Prešovského kraja. 
Na základe vyššie uvedeného  predkladané Zmeny a doplnky ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 nemajú ambíciu  
aktualizovať  resp. meniť  územný systém ekologickej stability  vytvorený autormi  pri  prvotnom spracovaní  ÚPN 
VÚC Prešovského kraja.  V rámci  ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 sú  odstránené len niektoré  technické 
omyly.   
 
Doprava 
Sídelná štruktúra sa vyvíja nerovnomerne a veľmi výrazne sa prejavuje ťažiskovosť osídlenia a dostupnosť  na 
dopravu nadregionálnej úrovne.   
Stav dopravnej siete, v zásade pokrýva územie regiónu v dostatočnej miere, ( i keď je technický stav komunikácií 
nevyhovujúci ), prejavuje sa potreba dobudovanie prepojení medzi strediskami s rekreačným potenciálom. 
 Dostupnosť regiónu zo sietí dopravy medzištátnej  a nadregionálnej úrovne nie je dobudovaná, odzrkadľuje sa 
časová dostupnosť a nákladovosť prepráv. Vzhľadom na významnosť a kapacity prepráv je potrebné v území 
prekategorizovať a tým aj upraviť parametre niektorých ciest regiónu.  
Pre rozvoj regiónu je vzhľadom na vzdialenosť od centier  nutné realizovať rýchlostnú sieť a prepojenia do 
nadnárodnej  komunikačnej siete. ZaD  ÚPN  VÚC Prešovského kraja 2009, ponecháva schválený nadregionálny 
a regionálny komunikačný systém bez zásadných koncepčných zmien. Je navrhnutý súbor čiastkových zmien 
trasovania rýchlostnej cesty R4 a niektorých úsekov ciest I., II a III. triedy. Je aktualizovaná sieť cestných 
komunikácií pretínajúcich štátnu hranicu s PR v súvislosti so začlenením SR do Schengenského priestoru 
a navrhnutý súbor letísk pre vnútroštátnu a medzinárodnú leteckú  prepravu.  
 
Odpadové hospodárstvo 
Podľa zákona o odpadoch účelom odpadového hospodárstva je potrebné: 
- predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu, 
- zhodnocovať odpady recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie 

druhotných surovín, 
- dosiahnuť materiálové zhodnotenie pre 70% odpadov vo vzťahu k celkom vzniknutým odpadom v roku 2010, 
- využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možné materiálové zhodnotenie, 
- zvýšiť energetické zhodnocovanie odpadov na úroveň 15 % vo vzťahu k celkom vzniknutým odpadom v roku 

2013, 
- zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie, 
- znížiť množstvo skládkovaného odpadu na 13% pre celkom vzniknutý odpad v roku 2010, 
- biologicky rozložiteľný odpad (BRO) zhodnocovať kompostovaním alebo spracovaním na bioplyn (znížiť 

množstvo BRO zneškodňovaných na skládkach o 20% oproti r.2005), 
- povoľovať nové zariadenia na spaľovanie odpadov len za podmienky energetického využitia, 
- organizovať nakladanie s odpadmi z elektrozariadení tak, aby sa v stanovených časových horizontoch 

dosiahla v Nariadení vlády č. 388/2005 Z.z. uvedená úroveň zberu a limity pre zhodnocovanie a pre opätovné 
použitie a recykláciu jednotlivých kategórií elektrozariadení, 

- nakladanie so starými vozidlami organizovať tak, aby boli dosiahnuté limity pre zhodnocovanie a pre 
opätovné použitie a recykláciu v stanovených horizontoch podľa Nariadenia vlády č. 153/2004 Z.z., 

- zabezpečiť dekontamináciu alebo zneškodnenie zariadení obsahujúcich PCB do 31.12.2010, 
- zabezpečiť zhodnocovanie obalov.  
Z týchto základných princípov vyplýva, že prioritné sú plány na vybudovanie účinného separovaného zberu, 
dotrieďovacích zariadení, zariadení na zhodnocovanie odpadov, pričom počet a umiestnenie týchto sa riadi 
princípom blízkosti a sebestačnosti,  ďalej vybudovanie zariadenia na energetické a materiálové zhodnocovanie 
odpadov. Na zneškodnenie odpadov zo súčasne prevádzkovaných skládok odpadov bude do konca roku 2008, 
resp. do júla 2009 uzatvorených cca 10 skládok z dôvodu naplnenia ich kapacity. Ostatné existujúce skládky v PO 
kraji majú povolenie na prevádzkovanie v zmysle zákona o IPKZ, alebo majú podanú žiadosť o povolenie na SIŽP 
v Košiciach. V štádiu prípravy je vybudovanie dvoch skládok na odpad nie nebezpečný a to v okrese Svidník 
a Vranov nad Topľou. Naďalej je potrebné  zamerať pozornosť najmä na rekultiváciu uzatvorených skládok 
odpadov, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie. Tento proces bude dominantnejší v porovnaní s výstavbou 
nových skládok odpadov na nie nebezpečný odpad ako aj pre inertný odpad. Koncepcia spaľovania odpadov zo 
zdravotníckej starostlivosti a nebezpečných odpadov má byť riešená v súlade so smernicou EÚ (2000/76/EC). 
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Vodné hospodárstvo 
Spracovaná dokumentácia prispela k aktualizácii záväzných regulatívov funkčného a priestorového usporiadania 
územia v oblasti vodného hospodárstva ( rozvoja nadradeného technického vybavenia ) i k aktualizácii zoznamu 
verejnoprospešných stavieb obsiahnutých v  záväznej časti územného plánu veľkého územného celku, 
- aktualizáciu podľa potrieb územia / výstavba vodovodných systémov, vrátane vodárenských nádrží, 

výstavba čistiarní odpadových vôd a odkanalizovania miest a obcí, protipovodňové ochrany, meliorácie ) je 
nutné urýchlene realizovať a tým vytvoriť predpoklady pre zníženie ekologických rizík v území a zvýšiť 
 ponuku plôch pre ďalšie investičné zámery, 

- pre uvoľnenie území blokovaných rezervami pre zriadenie vodárenských nádrží je potrebné vypracovať  
        koncepciu zásobovania vodou nad rámec regiónu. 
ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja  2009 nenavrhujú významnejšie zmeny v koncepcii zásobovania regiónu 
pitnou vodou, v koncepcii odvádzania dažďových vôd, ani v koncepcii zneškodňovania splaškových vôd. 
V záväznej časti dopĺňa niektoré nové stavby vodovodov, resp. niektoré stavby vypúšťa pre ich neaktuálnosť. 
Z koncepcie rozvoja vodných nádrží je navrhnutá na zrušenie VN Bušovce. 
 
Energetika 
V oblasti zásobovania elektrickou energiou a zemným plynom je z hľadiska kvality a spoľahlivosti dodávok stav 
týchto druhov médií pre priemysel uspokojivý. Na území chýbajú významnejšie zdroje výroby elektrickej energie. 
V oblasti zásobovania teplom je nízky stupeň  centralizovaného zásobovania teplom. Neuspokojivý je stav v 
oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a to najmä biomasy, ktorej využitie je vhodné pre tepelné 
zabezpečenie budov komunálnej a štátnej služby, 
- región je potenciálne vhodný pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čo umožňuje vytvárať 

podmienky pre realizáciu tohto zámeru celoplošne (regionálne) aj lokálne, 
- len v minimálnej miere sú využívané geotermálne zdroje, pričom územie vykazuje významnú potenciálnu 

kapacitu, ktorú je potrebné aktivizovať vo vzťahu k hospodárskej základni, rozvoju turizmu a CR. 
Návrh ZaD ÚPN VÚC Prešovského kraja 2009 vytvárajú podmienky pre obstaranie územnoplánovacích 
podkladov využitia obnoviteľných zdrojov energie  na úrovni prešovského regiónu.  V koncepcii zásobovania 
regiónu energiami nie sú navrhnuté lokality pre umiestnenie alternatívnych energetických zariadení. V koncepcii 
nie sú navrhnuté ani lokality pre umiestnenie zariadení na zneškodňovanie odpadov a priemyselnú výrobu. 
 
1.2.16.2      Odporúčania  pre realizáciu 
 
1.2.16.2.1    Na úrovni KURS 
 
1.2.16.2.1.1 Doplniť významné rozvojové osi (zdôvodnenie) a sieť doplňujúcich cestných komunikácií  

turistických koridorov regiónu: 
 
A)    Toryšsko-zamagurskú rozvojovú os  
1. Identifikácia rozvojovej osi: 
    a)    podľa ÚPN-VÚC PO kraj (v zmysle NV SR č.679/2002, NV SR č. 111/2003) 
           - Rozvojová os nadregionálneho významu MR-KE-PO-SB-SL-Spišská Stará Ves (Lysá nad Dunajcom)-- - 

PR , 
    b)  podľa KURS 2001 (v zmysle NV SR č.528/2002, Z.z.),  Rozvojová os v homogénnom tvare nie je 

definovaná, mozaika je vyskladaná nasledovne: 
- rozv. os 1. stupňa – košicko-prešovská rozv. os, časť MR-KE-PO, 
- rozv. os 3. stupňa – sabinovská rozv. os, časť Prešov – Sabinov – Lipany –  Plaveč,   

              - rozv. os 3. stupňa – ľubovniansko-bardejovská rozv. os, časť Plaveč –  Stará Ľubovňa, 
              - rozv. os 3. stupňa – kežmarsko – ľubovnianska rozv. os, časť Stará Ľubovňa – Spišská Stará Ves. 
2. Funkcia rozvojovej osi: 
        -  Významná turisticko – rekreačná rozvojová os vytvárajúca podmienky pre turizmus a cestovný ruch  
            PR-SR-MR prepájajúca súčasné i uvažované aktivity tohto druhu 

  - Optimalizácia vzťahu prepojenia ciest (na úrovni republík): 
              - PR – Novy Targ-Kraków (diaľnica) 
              - SR – cesty 1/77, 1/67, 1/68, diaľnica D1 
3. Význam – druh rozv. osi  podľa KURS 2001: 
         Názov rozv. osi :          -  Torysko–zamagurská rozvojová os 

     Druh rozvojovej osi:    -  Rozvojová os 3. stupňa 
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B) Stropkovsko-domašskú rozvojovú os  

1. Identifikácia rozvojovej osi: 
a) podľa ÚPN VÚC Prešovský kraj / v zmysle NV SR č. 679/2002 Z.z. a NV SR č. 111/2003 / 

           - regionálna sídelno-komunikačná rozvojová os Stará Ľubovňa-Bardejov-Svidník-Domaša-Vranov nad 
Topľou, 

           - prepájajúca ťažiská osídlenia nadregionálneho až celoštátneho významu michalovsko-vranovsko-   
humenské (s centrami osídlenia Humenné a Vranov nad Topľou) a ťažisko osídlenia regionálneho 
významu Svidnícko-stropkovské (s centrami osídlenia Stropkov a Svidník ). 

       b)    podľa KURS 2001( v zmysle NV SR č. 528/2002 Z.z.) 
           -  rozvojová os je definovaná čiastočne rozvojovou osou tretieho stupňa Vranovsko-trebišovskej ( Vranov 

nad Topľou-Sečovce-Trebišov) 
           -  ďalej je definované:  
                - rozvojová os druhého stupňa prešovsko-michalovská (Prešov-Hanušovce nad Topľou- Vranov nad 

Topľou-Strážske s odbočkou na Michalovce/Humenné), 
                - rozvojová os druhého stupňa prešovsko-svidnícka (Prešov-Svidník-hranica PR), 
                - rozvojová os tretieho stupňa ondavská (Bardejov-Svidník-Stropkov ), 
                - rozvojová os tretieho stupňa laborecká (Stropkov-Medzilaborce-Humenné), 
       c)  výhľad 
          -   prekategorizovanie cesty II/557 na cestu I. triedy ( vytvorenie koridoru na jej odklon v úseku Turany   
              nad  Ondavou-Nová Kelča-Holčíkovce) – realizované cesta I/15 
          -   vytvorenie koridoru pre železničnú trať v úseku Stropkov - Vranov nad Topľou v súbehu s touto  
              komunikáciou, 
          -   ťažiská osídlenia 
                  -druhej úrovne michalovsko-vranovsko-humenské, 
                  -tretej úrovne svidnícko-stropkovské, 
          -   centrá osídlenia 
                  -druhá skupina-druhá podskupina Vranov nad Topľou nadregionálneho významu 
                  -tretia skupina-druhá podskupina Stropkov regionálneho významu  
2. Funkcia rozvojovej osi: 
   -  významná turistická rozvojová os vytvárajúca podmienky pre rekreačnú oblasť Domaša ako významnej 

aktivity SR medzinárodného významu a oživenie investícií a ľudských zdrojov v regióne v nadväznosti na 
cezhraničné systémy PR a MR 

   -   významné dopravno-komunikačné prepojenie sever-juh optimalizujúce vzťah prepojenia 
         - PR cesta I/15 v nadväznosti na rýchlostnú komunikáciu R - 4 v smere Svidník – Vyšný Komárnik –      
           Rzezsów, 
         - SR cesta I/15 v prepojení na cesty, I/18, I/74, I/73, I/79, II/558 a uvažovanú rýchlostnú komunikáciu R-4 
         - Ukrajina cesta I/15 v nadväznosti na II/558 a I/74 (hranica Ukrajina – Ubľa), 
         - MR cesta I/15 v náväznosti na I/79 Vranov nad Topľou – Slovenské Nové Mesto – hranica MR 
3.  Význam-druh rozvojovej osi  podľa  KURS 2001:  
     Názov rozvojovej osi: stropkovsko-domašská /Stropkov-rekreačná oblasť Domaša-Vranov nad Topľou/ 
     Druh rozvojovej osi  -  rozvojová os tretieho stupňa 
 
C)   Sieť doplňujúcich cestných komunikácií turistických koridorov regiónu tvoria: 
       -   hranica PR - Becherov – Zborov – Bardejov – Prešov, 
       -   hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Stará Ľubovňa – (Mníšek nad Popradom –Stará Ľubovňa) – Lipany –  

Sabinov – Prešov, 
       -   hranica PR – Lysá nad Dunajcom – Spišská Stará Ves – Spišská Belá – Kežmarok - (Poprad – Vernár) –  
            (Vrbov) - Levoča – (Prešov)  Spišská Nová Ves – hranica MR. 
 
1.2.16.2.1.2   Doplniť preradenie sídelných centier    
 
a) Levoča a Stará Ľubovňa do druhej skupiny, ktoré tvoria jej druhú podskupinu,  
b)  Široké - Fričovce  do centier piatej skupiny. 
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1.2.16.2.2 Na úrovni regionálnych rozvojových dokumentov  
 
- obstarať regionálne rozvojové dokumenty –„ generely“ jednotlivých funkčných zložiek územia Prešovského   

samosprávneho kraja. / V oblasti sociálnej, technickej infraštruktúry, priemyslu, rekreácie a cestovného ruchu, 
dopravy, odpadového hospodárstva, energetiky a obnoviteľných zdrojov energie.../, 

- generel cyklotrás Prešovského samosprávneho kraja, 
- zabezpečiť obstaranie územnoplánovacieho podkladu - urbanistickú štúdiu koncepcie rozvoja cestovného 

ruchu Tatranského regiónu, Spišského regiónu, Šarišského regiónu a Hornozemplínskeho regiónu,  pri  
zachovaní špecifík jeho prírodného prostredia, 

- obstarať priestorové zhodnotenie možností rozvoja priľahlého  územia v súvislosti so zmenami funkčného   
usporiadania sídelnej štruktúry vyplývajúcej z vedenia trasy rýchlostnej komunikácie  R-4 v Prešovskom 
kraji, 

- dopracovať projekty regionálnych územných systémov ekologickej stability v okresoch,  
- dopracovať územnoplánovací podklad rozvoja slovensko-poľských a slovensko – ukrajinských     

prihraničných regiónov z pohľadu priestorového plánovania, 
- v súčinnosti s Košickým samosprávnym krajom obstarať urbanistické štúdie: 

- UrŠ Národného parku Slovenský raj, 
       - UrŠ rozvoja cestovného ruchu na navrhovanej turistickej trase Rzezsów – Vyšný Komárnik – Svidník – 
         Stropkov – Domaša – Vranov nad Topľou – Trebišov – hranica s MR, 
-     obstarať územnoplánovací  podklad funkčného využitia a usporiadania plôch  priestoru Levočských vrchov 

(VO Javorina), 
- na základe podnetov, pripomienok a predovšetkým smernice 2000/60/ES Európskeho  parlamentu a Rady 
       Európskej únie prijatej 23. októbra 2000, ustanovujúcu rámec pre činnosť Európskeho spoločenstva v  
       oblasti vodohospodárskej politiky – Rámcová smernica o vodách, navrhujeme pre čiastkové povodia riek 
       Torysa , Poprad, Topľa, Laborec a Hornád vypracovať integrované riadenie vodných zdrojov s termínom 

spracovania do roku 2009 a výhľadové obdobie,  pričom revízie a aktualizácie sa musia konať každých šesť 
rokov, 

- zabezpečiť obstaranie vyhľadávacej štúdie dislokácie Nadregionálnej spaľovne nebezpečného odpadu a  
posúdenie zámeru   dislokácie areálu na zneškodnenie odpadov v lokalite Lapanč, k.ú. Veľký Šariš, 

- zabezpečiť obstaranie koncepcie spaľovania odpadov zo zdravotnej starostlivosti a nebezpečných odpadov 
v súlade so smernicou EÚ (2000/76/EC), 

- zabezpečiť obstaranie štúdie využiteľnosti evidovaných a potenciálnych zdrojov geotermálnych vôd na 
území PSK, s návrhom priestorov a ich zamerania, ako územnej rezervy, pre realizáciu investičných 
zámerov, 

- zabezpečiť aktualizáciu ochranných pásiem vysoko energetických žiaričov, 
- zabezpečiť spracovanie Štúdie dopravného napojenia Vtáčieho údolia, 
- zabezpečiť obstaranie nového Územného plánu veľkého územného celku  Prešovského kraja, zohľadňujúceho 

funkčné a priestorové súvislosti regiónu k susedným  regiónom na území PR a Ukrajiny, vyplývajúce 
z členstva SR v EÚ. 

 
1.2.16.3   Vysvetlenie a zdôvodnenie rozsahu spracovanej dokumentácie  
     
 Vzhľadom k značnému rozsahu zmien a doplnkov vyplývajúcich z riešenia smernej časti vo väzbe na nadradenú 
dokumentáciu KURS 2001 bola záväzná časť a vymedzenie verejnoprospešných stavieb spracované ako celok 
v rozsahu pôvodnej ÚPN –VÚC Prešovského kraja ( vrátane prvých zmien a doplnkov, tak aby vytvárali ucelené 
kapitoly podľa profesných oblastí ) 
Vysvetlenie a zdôvodnenie je nasledujúce : 
V oblasti usporiadania územia,  

a) prepracovanie podľa nadradenej dokumentácie KURS 2001 nakoľko sa zmenila klasifikácia sídelnej 
štruktúry, 

b) boli aktualizované regulatívy podmienok využívania územia, špeciálne v oblastiach vidieckeho osídlenia 
a chránených častí prírody, hospodárstva, cestovného ruchu, dopravy, ochrany prírody a krajiny, 

c) doplnili sa regulatívy z hľadiska obrany štátu a civilnej ochrany obyvateľstva. 
V oblasti sociálnej infraštruktúry bola spracovaná skupina regulatívov, ktorá bola zároveň sprehľadnená na 

základe spracovania smernej časti pre : 
školstvo, 
zdravotníctvo, 
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sociálne služby, 
kultúru a umenie, 

V oblasti rozvoja rekreácie, turistiky a kúpeľníctva : 
doplnili sa regulatívy pre určenie medzinárodných, nadregionálnych a regionálnych turistických trás 
v doprave, 
aktualizovali sa regulatívy pre rekreačné krajinné celky, 
boli doplnené regulatívy pre špeciálne formy turizmu, 

V oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva boli rozpracované a aplikované regulatívy nadradenej dokumentácie 
KURS 2001 a doplnili sa regulatívy pre regionálnu úroveň, ktorá vyplýva z riešenia.  

Bola doplnená kapitola V oblasti hospodárstva a priemyslu o : 
a) regulatívy usmerňujúce rozvoj hospodárstva v regióne naväzujúce na navrhovanú polycentrickú sústavu 

osídlenia v zmysle KURS 2001 v záujme dosiahnutia vyváženej socio-ekonomickej úrovne regiónov,  
b) v oblasti priemyslu a stavebníctva boli stanovené regulatívy umožňujúce zriaďovať a rozvíjať plochy pre 

priemyselnú výrobu v priemyselných zónach a priemyselných parkoch  na zelených a hnedých plochách.  
6.    V oblasti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva bola vytvorená samostatná kapitola   regulatívov:  

a) usmerňujúcich rozvoj poľnohospodárskej a lesnej výroby v podmienkach trhovej ekonomiky, 
b) podmieňujúcich rozvoj v záujme ochrany a rozvíjania ekologicky hodnotných území a revitalizácie plôch 

s narušenou štruktúrou pôdneho fondu podľa produkčných oblastí.   
7. V zmysle podmienok zákona č.223/ 2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a Programu 

odpadového hospodárstva SR  bola vypracovaná kapitola pre oblasť odpadového hospodárstva, ktorá 
ustanovuje podmienky pre zhodnocovanie, recykláciu,  zneškodňovanie odpadov  a rekultiváciu uzavretých 
skládok. 

8. Vzhľadom na aktualizované informácie o stave životného prostredia boli upresnené a doplnené regulatívy 
stanovujúce v oblasti ekostabilizačných opatrení podmienky činností smerujúce k ochrane a revitalizácii 
územia Prešovského kraja. 

9. Nutnosť ochrany prírody si vyžaduje osobitnú pozornosť, k čomu smeruje navrhovaná skupina regulatívov 
v oblasti ochrany prírody naväzujúca na nadregionálne systémy ochrany. 

10. V oblasti dopravnej infraštruktúry boli zohľadnené : 
a) rozpracované záväzné regulatívy vyplývajúce z nadradenej dokumentácie KURS 2001, 
b) regulatívy na regionálnej úrovni boli aktualizované na základe zmenených podmienok riešenia dopravnej 

infraštruktúry s ohľadom na rozvojové priority nadradeného dopravného systému, socio-ekonomického 
rozvoja stanoveného a rozpracovaného v zmysle KURS 2001 a prechodu kompetencií na samosprávny 
kraj, 

c) aktualizoval sa stav a regulatívy pre zriaďovanie a využívanie cestných komunikácií pretínajúcich štátnu 
hranicu, s ohľadom na medzinárodné dohovory o cezhraničnej spolupráci  v podmienkach 
schengenského priestoru a na schengenskej hranici, 

d) aktualizoval sa stav v príprave a realizácií úsekov D1, R4, a ciest I. a II . triedy a významných ciest III. 
triedy. 

11. V oblasti vodného hospodárstva : 
a) boli aktualizované regulatívy stanovujúce podmienky využívania zdrojov pre zásobovanie obyvateľstva 

pitnou a úžitkovou vodou,  
b) boli doplnené regulatívy pre ochranu územia pred veľkými prietokmi a protierózne opatrenia, 
c) boli doplnené regulatívy smerujúce k obnove a zriaďovaniu vodných nádrží s viacúčelovým využitím, 
d) boli doplnené regulatívy upresňujúce podmienky zriaďovania čistiarní odpadových vôd a kanalizačných 

systémov vo väzbe na aktuálne legislatívne úpravy. 
12. V oblasti energetiky boli doplnené regulatívy a aktualizované regulatívy pre zabezpečovanie : 

a) zdrojov a distribúciu elektrickej energie, 
b) distribúciu zemného plynu, 
c) obnoviteľných zdrojov energie . 

13. Bol doplnený regulatív na vytváranie podmienok na rozvoj globálnej informačnej spoločnosti v zmysle 
nadradenej dokumentácie KURS 2001. 

 
 

 

 

 


