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Úvod 

Cestovný ruch je jedným z prierezových odvetví, ktorý ovplyvňuje všetky ostatné 
odvetvia hospodárstva krajiny. Cestovný  ruch má obrovský význam  a to jednak v oblasti 
ekonomiky ako aj v sociálnej oblasti, preto je nevyhnutné, aby sa jeho rozvoju venovala 
pozornosť nielen na národnej či regionálnej úrovni, ale aj na úrovni obcí, na úrovni miestnej 
samosprávy. 

CR má výrazným spôsobom vplyv na tvorbu nových pracovných miest, vytvára 
priaznivé predpoklady na  rozvoj a vznik  nových  podnikateľských aktivít, vplýva na rozvoj 
poľnohospodárstva, remesiel, obchodu, čím neodmysliteľne ovplyvňuje možnosť dosiahnuť a 
zabezpečiť zlepšenie hospodárskeho a sociálneho postavenia miestneho obyvateľstva. 

Stratégia rozvoja cestovného ruchu je dôležitým dokumentom pre usmerňovanie 
rozvoja cestovného ruchu strednodobého charakteru. ,, Program rozvoja cestovného ruchu v 
obci je strednodobým  programovým dokumentom, ktorý identifikuje a analyzuje rozvojové 
zdroje obce s hľadiska ich ďalšieho využitia v cestovnom ruchu a formuluje stratégiu 
ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v obci. Program rozvoja cestovného ruchu je zároveň 
nástrojom riadenia a faktami podloženého rozhodovania obcí, ktoré disponujú vhodným 
prírodným alebo kultúrno-historickým potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu."1  
 Stratégia rozvoja cestovného ruchu uskutočnením podrobnej analýzy súčasnej situácie 
cestovného ruchu v obciach Čirč a Ľubotín, analýzy potenciálu pre rozvoj CR, vymedzením 
podrobnej stratégie, merateľných ukazovateľov a rozdelením zodpovednosti za napĺňanie 
jednotlivých strategických krokov dokumentu, prispeje k splneniu hlavných cieľov v oblasti 
cestovného ruchu: 

� zabezpečiť trvalo udržateľný cestovný ruch, ktorý zabezpečí rozvoj CR aj do 
budúcnosti a pre ďalšie generácie, 

� vytvoriť vhodné podmienky na poskytovanie služieb CR a podporovať ich neustály 
rozvoj a zdokonaľovanie, 

� zabezpečiť zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia miestneho obyvateľstva. 
 
 
Metódy spracovania 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu obce Čirč a Ľubotín v úvode prostredníctvom 
analýzy súčasnej situácie cestovného ruchu zhodnotí celkové predpoklady a základné vstupy 
pre rozvoj cestovného ruchu. Zostavením SWOT analýzy, identifikovaním hlavných 
rozvojových oblastí, určením prioritných foriem rozvoja CR a určením kľúčových disparít sa 
určil základ pre spracovanie strategickej časti dokumentu. Pre správne určenie rozvoja 
cestovného ruchu je nevyhnutné uskutočniť adresný audit cestovného ruchu v obciach Čirč a 
Ľubotín ako aj stanoviť merateľné ukazovatele a zodpovednosť za napĺňanie stratégie. 
Metodika spracovania stratégie obsahuje nasledujúce časti: 

� Analytická časť- predstavuje základné informácie o území s dôrazom na cestovný 
ruch. Ide o predstavenie územia, jeho charakteristických čŕt. Analytická časť obsahuje 
dôležité informácie o primárnej a sekundárnej ponuke cestovného ruchu v danom 
území, predstavuje základňu nevyhnutných dát a údajov pre ďalšiu prácu. Získané 

                                                 
1 JARÁBKOVÁ, J.: Audit zdrojov obce – východisko tvorby programov cestovného ruchu na úrovni obce. In: 

Acta regionalia et enviromentalica 1 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2005, s. 20-22. Dostupné 
na internete: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica/obsah/2004/1/237/ [cit. 
dňa: 20.3.2013] 
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údaje tvoria hlavné východisko pre spracovanie SWOT analýzy územia, tvoria základ 
pre definovanie základných východísk pi riešení problémov rozvoja cestovného ruchu 
daného územia. SWOT analýza v sebe spája statický a dynamický obraz danej 
problematiky, t.j. hodnotí silné a slabé stránky územia v oblasti cestovného ruchu ako 
aj príležitosti a ohrozenia, je základným východiskom pre formulovanie stratégie. 

� Adresný audit potenciálu rozvoja CR- zhodnotenie konkrétneho potenciálu pre rozvoj 
CR, objektívne zhodnotenie územia pre CR. 

� Strategická časť ( definovanie stratégie- marketingová štúdia)- spracovaním analýzy 
súčasného stavu územia v oblasti cestovného ruchu a zostavením SWOT analýzy je 
definovaná vízia obcí v oblasti rozvoja cestovného ruchu. Vízia predstavuje akúsi 
predstavu o želanom vývoji a situácii po uskutočnení, zrealizovaní a naplnení 
všetkých strategických priorít v oblasti cestovného ruchu. Strategická časť pozostáva 
z určenia hlavných prioritných oblastí rozvoja a stanovením špecifických cieľov k 
naplneniu jednotlivých priorít rozvoja územia v oblasti cestovného ruchu.  

� Akčný plán realizácie stratégie- plán realizácie konkrétnych aktivít s určením 
časového obdobia ich realizácie ( 2 časové horizonty- krátkodobý do roku 2015 a 
dlhodobý do roku 2020), definovanie merateľných ukazovateľov- sledovanie 
naplnenia stanovených aktivít, sú stanovené na priebežnú kontrolu ich plnenia, 
finančná alokácia- určenie potrebných finančných prostriedkov na realizáciu danej 
aktivity ). 

� Rozdelenie úloh a zodpovednosti- určenie zodpovednosti za realizáciu stratégie 
rozvoja CR, napĺňanie stanovených cieľov a opatrení. 
 

Východiskové strategické dokumenty využité pri spracovaní dokumentu: 
 
Dokumenty nadregionálneho významu: 
1. Štátna politika cestovného ruchu Slovenskej republiky 
2. Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 
3. Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020. 
3. Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike. 
 
Dokumenty regionálneho významu: 
1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľubotín 
3. Územný plán obce Ľubotín 
4. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čirč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“ 

6 

1. Analýza súčasného stavu 
1.1. Všeobecná charakteristika územia  

Kraj:  Prešovský 
Okres:  Stará Ľubovňa 
Región: Šariš 
 
Prešovský samosprávny kraj 

 
Obec Čirč a obec Ľubotín sa nachádzajú v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorý je 

charakteristický svojim zaujímavým prírodným potenciálom, bohatou históriou a historickými 
pamiatkami, zachovalou ľudovou architektúrou a folklórom. Aj napriek uvedeným 
pozitívnym predpokladom pre rozvoj CR je v PSK nedostatočná úroveň kvality a ponuky 
základných a doplnkových služieb CR.  

Prešovský samosprávny kraj sa rozprestiera v severnej časti východného Slovenska, 
hraničí s Poľskom a Ukrajinou. PSK je tvorený 13 okresmi a nachádza sa v ňom 642 obcí, čo 
predstavuje pomerne široký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. Potenciál pre cestovný 
ruch je na území kraja značne diferencovaný, nachádzajú sa tu územia, kde je možné 
uskutočňovať takmer všetky formy cestovného ruchu, od vysokohorskej turistiky po kúpeľný 
cestovný ruch, pobyt pri vode- pri vodných nádržiach- Šírava a Domaša a mnoho ďalších 
zaujímavých aktivít.  

Obrovský potenciál pre cestovný ruch v PSK  predstavuje 5 národných parkov, ktoré 
sa tu nachádzajú, a to Národný park Poloniny, Pieninský národný park, Národný park 
Slovenský raj, Tatranský národný park, národný park Nízke Tatry ako aj 2 chránené krajinné 
oblasti Východné Karpaty a Vihorlat, ktoré sa nachádzajú na území PSK. uvedené oblasti sú 
vyhľadávané turistami hlavne z dôvodu málo narušenej horskej a podhorskej krajiny, kde je 
možné venovať sa nielen horskej turistike ale aj zimným športom, cykloturistike, spoznávaniu 
miestnych a kultúrnych tradícií a pod. Medzi ďalšie často vyhľadávané miesta patria kúpele 
vo Vyšných Ružbachoch a Bardejovské kúpele.  

Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou PSK z hľadiska cestovného ruchu je región Spiš. ,,V 
rámci územia Prešovského kraja a predovšetkým v regióne Spiša sa nachádza najväčšia 
koncentrácia kultúrno-historických pamiatok na území Slovenskej republiky tvoriacich cieľ 
poznávacieho turizmu. Medzi najvýznamnejšie prvky kultúrneho a historického dedičstva 
patrí Mestská pamiatková rezervácia Bardejov vrátane židovského suburbia zaradená do 
Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.  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- úbor východoslovenských drevených kostolíkov cerkví i 
múzeá ľudovej architektúry- skanzeny v Starej Ľubovni, v Bardejovských kúpeľoch, vo 
Svidníku a v Humennom." 2 

 
                                                 
2 ŠTEFKO, R.: Akcelelátor a výrazný determinant budúceho regionálního rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja – služby cestovného ruchu. In: Zborník vedeckých štúdií z výskumného 
grantu VEGA č. 1/8051/01 „Dimenzie a faktory regionálního rozvoja“. Prešov: Filozofická 
fakulta Prešovskej univerzity 2003, s. 158-159. ISBN 80-8068-230-5. 
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Okres Stará Ľubovňa 
 
Základná charakteristika okresu Stará Ľubovňa3 

Ukazovateľ Hodnota 

Počet obcí okresu 44  

    z toho so štatútom mesta 2  

Hustota [počet obyvateľov na km2] 75  

Počet obyvateľov 53 034 

Výmera územia [km2] 707,9  

 
Okres Stará Ľubovňa, ktorý možno charakterizovať jeho atraktívnou prírodou a 

kvalitným životným prostredím, vytvára vhodné podmienky pre cestovný ruch, rekreáciu, 
turistiku a liečebné pobyty. ,,V sieti cestovného ruchu je k dispozícii okolo 2600 lôžok, je 
vybudovaná sieť lyžiarskych vlekov, turistických a cykloturistických trás, ktoré sú 
lokalizované v oblasti Ľubovnianskych kúpeľov v Novej Ľubovni, kúpeľoch Vyšné 
Ružbachy, v Litmanovej - známe pútnické miesto, v Starej Ľubovni, Pieninách a iných. Na 
územie okresu zasahuje Pieninský národný park. Nachádzajú sa tu maloplošné chránené 
územia, a to národné prírodné rezervácie - Čergovský Minčol, Haligovské skaly, Prielom 
Dunajca a Prielom Lesnického potoka, národná prírodná pamiatka - jaskyňa Aksamitka, 
prírodné pamiatky v okolí Kyjova - Kyjovské bradielko, bradlá Lysá hora a Rebrá, 
Litmanovský potok, Okrúhly kopec pri Šarišskom Jastrabí, Skalky pri Údole, Skalná ihla pri 
Chmeľnici, travertínové jazierko Kráter vo Vyšných Ružbachoch, prírodné rezervácie - 
Slatina pri Šarišskom Jastrabí, Kamienska tisina, Jarabinský prielom a chránený areál 
Plavečské štrkoviská. Okres so svojim krajinársky pôsobivým charakterom územia poskytuje 
mimoriadne možnosti na rekreáciu, turistiku, agroturistiku, liečebné pobyty. Patrí k regiónom 
s najmenej poškodeným životným prostredím, s hodnotnými historickými a 
kultúrnohistorickými pamiatkami. 4 

Obce Čirč a Ľubotín administratívne patria do okresu Stará Ľubovňa, sú členmi 
mikroregiónu Minčol. Územie obcí sa nachádza na severe Slovenska, v bezprostrednej 
blízkosti štátnej hranice s Poľskou republikou ( medzinárodný hraničný priechod Čirč- 
Leluchów ). Obce sú obkolesené pahorkatinami, ležia v kotlinách, sú ohraničené pasienkami a 
lesmi. Obce sa nachádzajú  na území, ktoré je možné zaradiť do Tatranského regiónu CR a v 
zmysle Novej stratégie rozvoja CR do r. 2013 sa tento región nachádza v oblasti s 
medzinárodným významom pre cestovný ruch. V zmysle Regionalizácie CR Slovenska je 
územie obcí Čirč a Ľubotín, ktoré patria do Tatranského regiónu, zaradené z časových hľadísk 
do subregiónu dlhodobého horizontu, čo znamená, že na rozdiel od subregiónov 
strednodobého horizontu, nejde o vyprofilované oblasti CR vzhľadom k možnosti využitia 
potenciálu územia v čase. Subregióny dlhodobého horizontu vyjadrujú možnosť dlhodobého 
využitia prírodného potenciálu. 

 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 

                                                 
3 http://app.statistics.sk/mosmis/sk/uroven.jsp?txtUroven=440710 
 
4 http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=104&parent=710 
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poľskými Tatrami, Pieninami s ďalšou väzbou na Poľsko a kúpeľmi Vyšné Ružbachy. V 
dlhodobom horizonte je perspektívne pripojenie Zamaguria a údolia rieky Poprad. Z 
uvedeného vyplýva, že tatranský región má potenciál vytvoriť ďalšie možné centrá 
cestovného ruchu so zázemím, konkrétne Kežmarok, Červený Kláštor, Spišskú Starú Ves, 
Vyšné Ružbachy a Starú Ľubovňu - vytvoril by sa pomerne rozsiahly región cestovného ruchu 
ponúkajúci širokú paletu atraktivít. 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. 

 Územie obcí Čirč a Ľubotín, spolu so svojím okolím, disponuje atraktívnym 
potenciálom pre rozvoj CR. Tento potenciál zahŕňa takmer všetky dôležité formy cestovného 
ruchu, ktoré je možné využívať celoročne. 

 

 
Obr. č. 1 Regionalizácia CR v SR 



 
„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“ 

9 

 
Obr.č.2 Regionalizacia CR v SR 

Obec Ľubotín má nadviazané cezhraničné partnerstvo s Mestom i Gminou Muszyna a 
inštitúciami v ich pôsobnosti. Uvedené partnerstvo je priam predurčené k rozvoju cestovného 
ruchu, kde je možné toto prepojenie využiť a uskutočniť mnohé aktivity s cezhraničným 
rozmerom. 

 Obce Čirč a Ľubotín, aj v previazaní na širšie územie, vytvárajú vhodné podmienky 
pre cestovný ruch, rekreáciu, turistiku a liečebné pobyty. Obce sú členmi Euroregiónu Tatry, 
ktorý vznikol s úmyslom zblíženia a spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v roku 1994.  

 

Mapa Euroregiónu Tatry: 

 
Obr. č.3- Mapa Euroregión Tatry,Zdroj: http://www.euroregion-tatry.sk/w3/media/mapa/mapa.html 
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Obec Čirč 
Počet obyvateľov: 1 240 
Rozloha:                2 019 ha 
Základná charakteristika obce k 31.12.20115 

Ukazovateľ Hodnota 
Kód obce 526673 

Názov okresu Stará Ľubovňa  

Názov kraja Prešovský  

Štatút obce obec  

PSČ 065 42 

Telefónne smerové číslo 052  

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1330 

Nadmorská výška obce - mesta v m 506  

Celková výmera územia obce [m2] 20 187 234 

Hustota obyvateľstva na km2 62 

Spádovosť obce    

Ukazovateľ Hodnota 
Sídlo matričného úradu Orlov  

Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa  

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia 
policajného zboru 

Ľubotín  

Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa  

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru 

Stará Ľubovňa  

Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa  

Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov  

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Stará Ľubovňa  

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa  
 Obec Čirč je významným pútnickým miestom Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Svojou polohou 510 m nad morom, nachádzajúc sa na severozápadnom úpätí Čergovského 
pohoria, tvoriac turistické východisko do tohto pohoria, má výborné predpoklady na rozvoj 
cestovného ruchu, predovšetkým pešej turistiky. Obec Čirč je aj jedným z východzích bodov 
pri výstupe na vrchol Minčol, s nadmorskou výškou 1157m, ktorý je najvyšším vrcholom 
Čergova.  

 Čergovský  Minčol je vyhlásený za Národnú prírodnú rezerváciu s piatym stupňom 
ochrany z dôvodu ochrany typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením 
východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova, dôležitej z 
vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska.6 

                                                 
5 http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 
 
6 http://uzemia.enviroportal.sk/main/detail/cislo/513 



 
„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“ 

11 

 Jedným z ďalších predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč a jej okolí je 
blízkosť rieky Poprad. 

 ,,Najväčšie lúčne porasty sa nachádzajú v nadmorskej výške nad 1000 m. 
Rozprestierajú sa od Minčola (1157) cez Malý Minčol (1141), Murianik (1009), až po vrcholy 
menších hrebeňov Čergova. Svahové a vrcholové lúky sa v minulosti využívali ako lúky na 
kosenie a pasienky. Také rozsiahle lúky, aké ma Čergov, nemá ani jeden orografický celok 
východného Slovenska. Brusnicové a čučoriedkové hole na hrebeňoch v Čergovskom pohorí 
(Minčol, Malý Minčol, Krížny vrch) sú hlavne v letnom a jesennom období vyhľadávané 
miestnymi obyvateľmi. V priaznivých rokoch sa zase v lese s prevažujúcimi bučinami darí 
hubám (pravý raj pre hubárov)." 7 

 Z uvedeného vyplýva, že okolie obce ponúka výborné podmienky pre turizmus 
a oddych v krásnej prírode.  

 V Obci sa nachádza gréckokatolícky chrám, ktorý bol rekonštruovaný v roku 1843, 
postavený v tradičnom barokovo-klasicistickom slohu. V tomto chráme zasvätenom Ochrane 
presvätej Bohorodičky sa nachádza aj drevená plastika " Kristus na kríži", ktorá je vyhlásená 
za národnú kultúrnu pamiatku. Zaujímavosťou je aj Kaplnka so západnou predstavanou vežou 
severovýchodne od obce, postavená medzi rokmi 1898-1901 v časti zvanej Uhliská. Ďalšou 
vzácnou pamiatkou je najstaršia ikona Pokrov ( Ochrana ) Bohorodičky so zachovaným 
dátumom jej vyhotovenia 28.február 1652. 

Čirč so svojim okolím, zaujímavosťami, blízkosťou hraničného priechodu je vhodný na 
rozvoj cestovného ruchu, ktorému sa nevenuje veľká pozornosť. 

Obec Ľubotín 
Počet obyvateľov:   1372 
Rozloha:                   1080 ha 
Základná charakteristika obce k 31.12.20118 

Ukazovateľ Hodnota 
Kód obce 526878 

Názov okresu Stará Ľubovňa  

Názov kraja Prešovský  

Štatút obce obec  

PSČ 065 41 

Telefónne smerové číslo 052  

Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1330 

Nadmorská výška obce - mesta v m 492  

Celková výmera územia obce [m2] 10 844 537 

Hustota obyvateľstva na km2 127 

 
 
 

                                                 
7 http://www.obeccirc.sk/poloha/ 
8 http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html 
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Spádovosť obce    

Ukazovateľ Hodnota 
Sídlo matričného úradu Ľubotín  

Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa  

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia 
policajného zboru 

Ľubotín  

Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa  

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a 
záchranného zboru 

Stará Ľubovňa  

Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa  

Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov  

Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny 

Stará Ľubovňa  

Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa  
 
 Obec Ľubotín  leží na styku Čergova s Levočskými vrchmi, v nadmorskej výške 490 
m, na križovatke ciest medzi Prešovom, Bardejovom a Starou Ľubovňou. Obec je vzdialená 
asi 40 km severozápadne od Prešova, leží na úpätí Čergovského pohoria v Ľubotínskej kotline 
na severe Šariša.  

 V minulosti obec patrila k tzv. strediskovým obciam, dnes je administratívnym sídlom 
Združenia obcí Minčol. 

 Na katastrálnom území obce, konkrétne v katastri obcí Ľubotín- Orlov- Plaveč sa 
nachádza chránený celok s názvom  Plavečské štrkoviská s rozlohou 66,24 ha, ktorý bol za 
chránený areál vyhlásený v roku 1990 so 4. stupňom ochrany. Ide o územie európskeho 
významu. Štrkoviská vznikli prirodzenou rekultiváciou po odťažení štrkopieskov, ktoré 
obtekajú ramená rieky Poprad a priľahlé brehy tejto rieky, medzi obcami Orlov a Plaveč.  
Predmetom ochrany sú biotopy: horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou  sivou a 
nížinné a podhorské kosné lúky. Vodné a mokraďné spoločenstvá vytvárajú vhodný biotop 
pre jedince živočíchov ako bobor vodný, vydra riečna, netopier pobrežný, hlavátka 
podunajská, hlaváč bieloplutvý a mnohých zástupcov vodných vtákov, ktoré sú zaradené 
medzi anexové druhy. 9 

 
 Demografická situácia v obciach Čirč a Ľubotín na základe výsledkov Sčítania 
obyvateľov domov a bytov 201110: 

Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo Čirč 

Vekové skupiny 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

muži 624 61 49 57 65 47 57 39 50 34 38 32 

ženy 616 45 59 75 53 42 45 37 43 38 31 27 

Spolu 1240 106 108 132 118 89 102 76 93 72 69 59 

 

                                                 
9 http://www.ekotour.sk/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=2123&Itemid=2 

 
10 http://www.scitanie2011.sk/neprehliadnite/obce-sr-tabulky 
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Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

Ľubotín 

Vekové skupiny 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 

muži 676 43 55 63 64 60 52 48 45 47 50 34 

ženy 692 45 46 66 59 48 51 50 51 50 41 37 

Spolu 1368 88 101 129 123 108 103 98 96 97 91 71 

Národnosť Obec Čirč 
Trvalo 

bývajúce 
obyvateľstvo  

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská česká nemecká poľská 

1240 

581 0 43 547 4 2 0 0 

chorvátska srbská ruská židovská moravská bulharská ostatné 
nezisten

á 

0 0 1 0 0 0 0 62 

 

Národnosť Obec Ľubotín 

Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská česká nemecká poľská 

1368 

1208 0 63 11 3 1 0 1 

chorvátska srbská ruská židovská moravská bulharská ostatné nezistená 

0 0 0 0 1 0 0 80 

 

Národnosť Obec Čirč 

Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

slovenská maďarská rómska rusínska ukrajinská česká nemecká poľská 

1240 

581 0 43 547 4 2 0 0 

chorvátska srbská ruská židovská moravská bulharská ostatné nezistená 

0 0 1 0 0 0 0 62 

 
         

Náboženské vyznanie Obec Ľubotín 

Trvalo bývajúce 
obyvateľstvo 

Rímskokatolícka 
cirkev 

Gréckokatolícka 
cirkev 

Právoslavna 
cirkev 

Evanjelická 
cirkev 

augsburského 
vyznania 

Reformovaná 
kresťanská cirkev 

1368 

1105 150 12 4 3 

Náboženská 
spoločnosť 
Jehovovi 
svedkovia 

Evanjelická cirkev 
metodistická 

Kresťanské 
zbory 

Apoštolská 
cirkev 

Bratská jednota 
baptistov 

0 0 0 1 0 
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Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Obec Čirč 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstvo 
Základné 

Učňovské              
(bez maturity) 

Stredné 
odborné             

(bez maturity) 

Úplné učňovské              
(s maturitou) 

Úplné stredné 
odborné             

(s maturity) 

Úplné 
stredoškolsk

é vdelanie 

1240 

246 167 87 34 201 29 

Vyššie 
odborné 

Vysokoškolské 
bakalárske 

Vysokoškolsk
é Mg.,Inž.,Dr. 

Vysokoškolské 
doktoranské 

Bez vdelania Nezistené 

15 28 49 1 364 19 

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie Obec Ľubotín 

Trvalo 
bývajúce 

obyvateľstvo 
Základné 

Učňovské              
(bez maturity) 

Stredné 
odborné             

(bez maturity) 

Úplné učňovské              
(s maturitou) 

Úplné stredné 
odborné             

(s maturity) 

Úplné 
stredoškolsk

é vdelanie 

1368 

230 171 150 59 207 51 

Vyššie 
odborné 

Vysokoškolské 
bakalárske 

Vysokoškolsk
é Mg.,Inž.,Dr. 

Vysokoškolské 
doktoranské 

Bez vdelania Nezistené 

12 35 83 1 340 29 
 

1.2. Primárna ponuka CR 

 Primárna ponuka cestovného ruchu predstavuje predovšetkým súbor lokalizačných 
predpokladov, ktorými dané územie disponuje a ktoré vytvárajú konkurenčné výhody v boji o 
subjekt cestovného ruchu. Primárna ponuka ovplyvňuje úspech danej oblasti na trhu CR. 
 Medzi primárnu ponuku sa zaraďuje predovšetkým prírodný potenciál danej oblasti, 
kultúrno - historický potenciál, organizované podujatia. Primárna ponuka CR je označovaná 
ako lokalizačné predpoklady územia pre rozvoj CR, predstavuje samotný motív účasti 
subjektov na CR. 

1.2.1. Prírodný potenciál 

 Prírodný potenciál je jedným z dôležitých predpokladov, ktorý predurčuje rozvoj 
cestovného ruchu a konkrétnu ponuku produktov cestovného ruchu. Prírodný potenciál 
predstavuje primárnu ponuku, ktorá je charakterizovaná geologickými podmienkami, 
hydrológiou, klimatickými podmienkami, rozmanitosťou flóry a fauny daného územia.  

1.2.1.1. Geologické podmienky 

 Obec Čirč sa nachádza v severnej časti východného Slovenska, v bezprostrednej 
blízkosti poľského pohraničia. Zemepisnú polohu obce určujú súradnice 49° 16′ 42″ S, 
20° 55′ 32″ V. Širšie okolie obce patrí z hľadiska geomorfologického do oblasti Východné 
Beskydy, nachádza sa v geomorfologických celkoch: Spišsko-šarišské medzihorie: 11 km² 
(52.2 %), Čergov: 8 km² (39.8 %), Ľubovnianska vrchovina: 2 km² (7.9 %). 11 
 Chotár sa rozprestiera na rozčlenenej nižšej vrchovine a na masívnej hornatine tvorí 
vonkajší flyš. Má hnedé lesné, miestami kyslé a karbonátové pôdy. V lesnom poraste prevláda 
smrek a buk. (http://www.e-obce.sk/obec/circ/3-priroda.html ) 

                                                 
11 http://circ.oma.sk/ 
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Obec Ľubotín sa nachádza v geomorfologickej oblasti Východné Beskydy, celok 
Spišsko- šarišské medzihorie, na styku Čergova, Ľubovnianskej vrchoviny a Levočských 
vrchov. 

Spišsko-šarišské medzihorie: 9 km² (87.5 %), Ľubovnianska vrchovina: 1 km² 
(12.5 %) (http://lubotin.oma.sk/), zemepisnú polohu obce určujú súradnice 49° 15′ 42″ S, 
20° 52′ 38″ V. 
 Odlesnený povrch chotára je na rozčlenenej nižšej vrchovine z centrálnokarpatského 
flyšu a na bradlových tvrdošoch. Má hnedé lesné oglejené, kyslé nivné karbonátové pôdy a 
rendziny. 12 
 
Geograficko-geomorfologické začlenenie okolia obce Čirč a Ľubotín. 

Obec Sústava Posústava Provincia Subrovincia Oblasť  Celok 
Ľubotín  

 
 
 
Alpsko-
himalájska  

 
 
 
 
Karpaty 

 
 
 
 
Západné 
Karpaty 

 
 
 
 
Vonkajšie 
Západné 
Beskydy 

 
 
 
 
Východné 
Beskydy 

Spišsko-šarišské 
medzihorie 
Ľubovnianska 
vrchovina 

Čirč Spišsko-šarišské 
medzihorie 
Čergov 
Ľubovnianska 
vrchovina 

 

1.2.1.2. Hydrologiké podmienky 

 Obcou Čirč preteká potok Soliská, miestnymi obyvateľmi  nazývaný aj Čirčanka, 
ktorý pramení v Čergovskom pohorí, na severných svahoch vrchu Minčol. Potok je 
pravostranným prítokom rieky Poprad, ústi do Popradu pri obci v nadmorskej výške 475 
m.n.m. Celková dĺžka potoka je 9,5 km.  
 Okolo obce preteká rieka Poprad, jedna z najdôležitejších riek Slovenska, ktorá 
pramení v Tatrách.  
 ,,Rieka Poprad je tok s najväčším spádom na Slovensku- 1 567 výškových metrov."13 
Rieka Poprad patrí do úmoria Baltského mora a patrila k jedným z najčistejších riek 
Slovenska.   
Rieka je vhodná na splav od mesta Poprad. Po obec Čirč preteká  len Slovenskom, medzi 
Ruskou Voľou nad Popradom a Muszynou a medzi Legnavou a Mníškom  nad  Popradom  
tvorí hraničnú rieku s Poľskom. Rieka Poprad ponúka množstvo príležitostí na trávenie 
voľného času, veľa možností ako vytvoriť z obce a jej okolia príťažlivé miesto pre cestovný 
ruch. V blízkosti obce sa taktiež nachádza "jazero Andrejovka", obľúbené miesto pre rybolov.  

 Obcou Ľubotín preteká potok Ľubotínka s celkovou dĺžkou 16,5 km, prameniaci v 
Levočských vrchoch, je pravostranným prítokom rieky Poprad.  

 

1.2.1.3. Klimatické podmienky 

 Obec Čirč a Ľubotín sa nachádzajú v miernej klimatickej oblasti, kde sa priemerné 
ročné teploty pohybujú v rozmedzí 8°C, priemerná teplota v júli nie je nižšia ako 16°C a 

                                                 
12 http://www.e-obce.sk/obec/lubotin/3-priroda.html 
13 http://sk.wikipedia.org/wiki/Poprad_(28rieka)29 
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priemerné ročné zrážky sú 600-800 mm. Priemerná najnižšia teplota vzduchu je -5°C v 
januári, priemerná najvyššia teplota je 26°C v júli.  Pre túto oblasť je typických približne 40 
letných dní, priemerný počet ľadových dní v roku je 50. Najchladnejším mesiacom v roku je 
mesiac január, najteplejším mesiacom je júl. 

Počasie je ovplyvnené blízkosťou Vysokých Tatier, pre toto územie je typické 
chladnejšie počasie, s chladnejším a daždivejším letom, kde jar prichádza trochu oneskorene 
a jeseň je dlhšia.  

 

1.2.1.4. Fauna a flóra 

 Jednotlivé časti Slovenska sa na základe odlišnosti a podobnosti fauny a flóry 
zaraďujú do fytogeografických a zoografických jednotiek. Obec Čirč a Ľubotín sa 
nachádzajú vo Východoslovenskej oblasti z hľadiska fytogeografickej a zoografickej.  
 Obec Čirč a Ľubotín sa nachádzajú v oblasti Východobeskydskej flóry. 
 V obci Čirč žije srnatá a pernatá zver zastúpená jeleňom, srncom, sviňou divou, 
kunou, líškou, kačicou divou, jastrabom, kavkou, sojkou a ďalšími druhmi zveri. 
 Obce sa nachádzajú na Ľubovnianskej pahorkatine, na ktorej sa nachádzajú prevažné 
trávnaté plochy a krovinaté pasienky.  

Žijú tu najmä biotopy trávnych porastov, krovinatých pasienkov a mokradí. Na 
hranici katastrálnych území obce Ľubotín a Plaveč sa nachádza lokalita, na ktorej má výborné 
životné podmienky chránený, mimoriadne vzácny druh veľkého hlodavca, bobor vodný. 
ktorý sa v tejto lokalite usadil migráciou z poľských populácií. Špecifikom v danej oblasti je 
chránené nálezisko bobra v oblasti rieky Poprad a okolitých prítokov, ide o mimoriadne 
vzácny druh veľkého hlodavca, ďalej sa tu vyskytuje ondatra, vydra a iné bežnejšie druhy 
živočíchov a vtáctva. Z chránených druhov vtákov sa v blízkosti obce nachádzajú volavky, 
dravé vtáky, rybárik, rybár veľký, dudok, včelárik zlatý, brehuľa. 

 

1.2.1.5. Lesný porast 

Kataster obce Čirč má vysoké zastúpenie lesov, pre ktoré sú charakteristické 
predovšetkým lesy bukové, jedľová bučina a jedlina, v súvislosti s nadmorskou výškou a 
terénom, ktorý možno označiť ako extrémne členitý. Les vystupuje  až k vrcholovým lúkam a 
bezlesným častiam na hrebeňoch a vrcholoch kopcov. 

Čirč sa skladá z: les (udržiavaný): 11 km² (54.7 %), farma: 4 km² (21.4 %), lúka: 
3 km² (12.5 %), obytná oblasť: 5 ha (2.4 %). (http://circ.oma.sk/ ) 

Obec Ľubotín sa skladá z: farma: 9 km² (78.7 %), lúka: 8 ha (6.9 %), les (udržiavaný): 
7 ha (6.5 %), obytná oblasť: 6 ha (5.3 %). 14 V Ľubotíne sa nachádzajú predovšetkým 
spoločenstvá bukovo- hrabových, bukových a smrekových lesov.  
 Z uvedeného vyplýva, že na území obcí prevládajú listnaté dreviny. Z hľadiska 
kategorizácie lesov, na území obcí sa nachádzajú predovšetkým hospodárske lesy, t.j. lesy s 
produkčnou funkciou. Lesy ochranné a lesy osobitného určenia sa v obciach Čirč a Ľubotín 
nenachádzajú. 
 
 
 

                                                 
14 http://lubotin.oma.sk/ 
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1.2.2. Formy cestovného ruchu 

V zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do r. 2013, za nosné formy 
cestovného ruchu sa považuje predovšetkým: 

� letná turistika a pobyty pri vode 
� kúpeľný a zdravotný CR 
� zimný CR a zimné športy 
� mestský a kultúrno-poznávací CR 
� vidiecky CR a agroturistika 

 
V obciach Ľubotín a Čirč je možné nadviazať na nasledovné aktivity CR: 

� aktívny pobyt v prírode 
� pobyt pri vode 
� pobyt na horách/ zimná turistika 
� využívanie možnosti extrémnych športov 
� agroturistika a ekoturistika 
� návšteva prírodných zaujímavostí 
� lovecká turistika 
� návšteva kultúrnych  a architektonických pamiatok 
� návšteva púťových a posvätných miest 
� návšteva cirkevných pamiatok a religióznych podujatí 
� návšteva športových podujatí 

1.2.2.1. Aktívny pobyt v prírode 

Aktívny pobyt v prírode zahŕňa pobyt na horách, v lesoch, všetko, čo súvisí s pobytom 
v prírode, t.j. turistiku.  

Obce Čirč a Ľubotín sa nachádzajú v oblasti, ktorá ponúka veľké množstvo spôsobov 
trávenia voľného čas aktívnym spôsobom. 

Obce sa nachádzajú v blízkosti vodných zdrojov, v bezprostrednej blízkosti 
zaujímavých turistických oblastí ( Čergov, blízkosť Vysokých Tatier a pod.).  
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V Obci Čirč a jej blízkom okolí sa nachádzajú  značené turistické chodníky: 
• Červená turistická trasa Obručné - Minčol - ide o trasu v celkovej dĺžke 10,2 km, 

ktorá prechádza obcami - Kyjov, Obručné, Čirč ( 1,5 km), Ruská Voľa nad 
Popradom, Lukov, Šarišské Jastrabie, Livovská Huta.  
 

 
( zdroj: http://turistika.oma.sk/0918j ) 
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• Zelená turistická trasa- Čirč rázcestie- Kamenica, rázcestie- trasa v celkovej dĺžke 
20km, prechádza obcami Kamenica, Čirč ( 5,8 km), kyjov, Šarišské Jastrabie. 
Livovská Huta. 
 

 
 ( zdroj: http://turistika.oma.sk/5710 ) 
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• Modrá turistická trasa: 
� Sedlo pod Dlhou- Šiba, zastávka- trasa s celkovou dĺžkou 29 km, prechádza 

obcami Livov, Šiba, Lukov, Hervatov, Kríže, Čirč ( 1,5 km ), Livovská huta, 
Šarišské Jastrabie, Ruská Voľa nad Popradom, Kľušov. 

 

(zdroj:http://turistika.oma.sk/2846b) 
 

� Leluchów, PL - Sedlo pod Dlhou- trasa s celkovou dĺžkou 5,4km, prechádza 
cez obce Ruská Voľa nad Popradom, Čirč ( 513 m), Obručné. 
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(zdroj:http://turistika.oma.sk/2846a) 

� Čirč, rázcestie - Muszyna, PL- trasa s dĺžkou 11 km, prechádza cez obce 
Legnava, Orlov, Čirč ( 201 m). 

 

(zdroj:http://turistika.oma.sk/2913) 

Obec Čirč je taktiež súčasťou Medzinárodnej diaľkovej turistickej trasy E3- 
Slovensko: Atlantik (P) - Santiago de Compostela (E) - Fontainebleau (F) - Luxembourg 
(LUX) - Taunus (D) - Liberec (CZ) - Zakopane (PL) - Prešov (SK) - Black Sea (BG) v 
celkovej dĺžke 359 km. 

 
 Cez obec Ľubotín prechádza žltá turistická trasa Ďurková- Minčol, s celkovou dĺžkou 
10,2 km. Táto trasa vedie cez obce Šarišské Jastrabie, Kyjov, Ďurková a Ľubotín. 

 
( Zdroj: http://turistika.oma.sk/8836)  
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Pre zimnú turistiku slúžia všetky trasy vyznačených turistických chodníkov, poľné a 
lesné cesty. 

V širšom kontexte je v území mikroregiónu, v ktorom sa obce nachádzajú, možné 
využívať aj nasledovné turistické značené trasy, ktoré križujú niektoré z vyššie uvedených 
turistických chodníkov: 

� modrý turistický chodník Pusté Pole- sedlo Čergov- ide o turistický chodník, 
ktorý vychádza z obce Pusté pole na Minčol hrebeňmi pohoria Čergov, križuje 
resp. má spoločné úseky so zelenou trasou Čirč, rázcestie- Kamenica, 
rázcestie. Celkovo má uvedená trasa 27 km. 

� modrý turistický chodník, ktorý vedie z poľského územia cez hraničný 
priechod Leluchow hrebeňmi Čergova do okresu Bardejov. Uvedený úsek 
vedie prevažne starými gazdovskými cestami, ktoré v minulosti slúžili ako 
spojnice medzi okolitými obcami. 

� žltý turistický chodník Ďurková - Minčol- ide o trasu v celkovej dĺžke 10,2 km, 
táto trasa križuje zelenú trasu Čirč rázcestie- Kamenica, rázcestie. 

 

1.2.2.2. Pobyt pri vode 

V posledných rokoch medzi najčastejšie formy trávenia voľného času je možné zaradiť 
aj pobyt pri vode spojený s rôznymi aktivitami s vodou spojenými, ako napríklad kúpanie, 
splavovanie, vodácke športové aktivity a podobne. V bezprostrednej blízkosti obcí sa 
nachádza rieka Poprad, ktorá sa teší veľkej obľube, pretože je možné ju zaradiť k nenáročnej 
vode pre splavovanie.  
 
 

1.2.2.3.  Agroturistika, lovecká turistika 

 V posledných rokoch sa do popredia dostáva agroturistika, ktorá predstavuje 
špecifický spôsob trávenia voľného času a to predovšetkým v podmienkach vidieka. 
Základným účelom agroturistiky je umožniť poznávať vidiecky život zblízka, tzn. na vlastnej 
koži si vyskúšať život na vidieku, ktorý je sprevádzaný aj inými aktivitami, ktoré sa tu 
uskutočňujú, resp. z neho vyplývajú. Ide predovšetkým o poľovníctvo a rybárstvo. 
 Obce Ľubotín a Čirč sa vyznačujú typickým vidieckym osídlením, so zachovalou 
vidieckou krajinou. Územie obcí sa vyznačuje málo porušenou prírodnou krajinou, pre ktorú 
je príznačná vysoká krajinárska aj ekologická hodnota so zachovalými pôvodnými zvykmi. 
Najdôležitejšou hodnotou územia je nenarušená podhorská a horská krajina, ktorá ponúka 
neobyčajné možnosti rekreácie a turistiky v prírodnom prostredí. Územie obcí má výborné 
predpoklady na rozvoj vidieckej turistiky a chalupárstva.  
 
Špecifické formy turistiky: 
Poľovníctvo 

V obciach vykonáva činnosť Poľovnícke združenie Bukovina Čirč, ktoré 
obhospodaruje približne 3855 ha lesa, ktoré má k dispozícii v dlhodobom nájme od Štátnych 
lesov. Ide o poľovnícky revír, kde hlavným druhom poľovnej zveri je zver jelenia, srnčia, 
diviačia. Ďalej sa tu vyskytuje aj dravá zver: vlk, rys, jazvec, líška, sporadicky medveď a iná 
bežná zver: zajac, kuna, jarabice. 
 Sezóna lovu začína 15.5., resp. v zmysle Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 
344/2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve. 
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 Uvedený poľovnícky revír je výnimočný výskytom chránených druhov zveri: rys, 
medveď, dravé vtáky, bobor, vydra, rybárik, rybár veľký, dudok, včelárik zlatý, brehuľa, 
volavky, vzácnejšie druhy kačíc. 
Rybárstvo 

V obciach vykonáva činnosť Slovenský rybársky zväz Miestna organizácia Orlov a to 
pre obce Plaveč, Ľubotín, Hromoš, Kyjov, Šarišské Jastrabie, Pusté Pole, Andejovku, Čirč, 
Obručné a Rusku Vôľu. Miestna organizácia Orlov obhospodaruje revír: rieku Poprad, 
pstruhové potoky vo výmere cez 45 ha, kaprové štrkoviská Orlov, Andejovka a Ľubotín, vo 
výmere cez 40 ha. Miesta organizácia SRZ Orlov každoročne organizuje tradičné rybárske 
preteky, ktoré sa uskutočňujú v polovici mája, ďalej zabezpečuje brigádnickú činnosť svojich 
členov na jednotlivých revíroch a zarybňuje miestne aj zväzové vody. 
Možnosti lovenia rýb: 
 

a) Revír Čirčanka / číslo revíru 4–0350–4–2 
Ide o lov na potoku Čirčanka od ústia pri obci Čirč  po pramene a potoky Rakovec a 

Oľšavec od ústia po pramene. Tento revír ma charakter lososových vôd pstruhových. 
Ide o chovný pstruhový revír, kde je lov rýb zakázaný po celý rok. 
 

b) Revír Ľubotínka / číslo revíru 4–1350–4–1 
Ide o revír na potoku  Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po hranice VO nad o. Bajerovce a 
potoky Valalská voda, Hradlová a Vesné od ústia po pramene. Tento revír má charakter 
lososových vôd pstruhových, len s miestnym resp. zvláštnym povolením. Dĺžka revíru je 14 
km aj s prítokmi (Hradlová (Pusté Pole), Valalská voda, Vesne (Šarišské Jastrabie) od ústia 
po pramene ). Lov rýb je zakázaný v termíne od 16.4 do 1.6 v roku z dôvodu neresenia rýb. 
 

c) Štrkovisko Ľubotín / číslo revíru 4–2710–1–1 
Ide o revír s celkovou rozlohou 2,2 ha. Štrkovisko sa nachádza pri obci Ľubotín, lov kapra a 
ostatných druhov rýb je bez stanoveného času individuálnej ochrany povolený od 15. mája v 
roku.  

d) Rieka POPRAD – číslo 2 B / číslo revíru 4–1951–6–1 
Ide o lov na Vnútroštátnej vode. Uvedený revír je možné lokalizovať so začiatkom od 

Údolského mosta v smere dolu tokom, ktorý tečie vedľa obci Plavnica, Hromoš, Plaveč, 
Ľubotín, Orlov, Čirč a končí pri sútoku Chotarného potoka pod obcou Ruská Voľa nad 
Popradom. Ide o lipňovitý lovný revír, lov hlavátky možný pre držiteľov vnútroštatných 
hlavatkových povolení od 1.11 do 31.12 na mŕtvu rybku, prívlač s možnosťou lovu na 
miestnej hraničnej vode od 1.9 do 31.12. Dĺžka revíru je 14,6 km.15  

e) Štrkovisko Plaveč / číslo revíru 4–2721–4–1 
  Ide o rybársky revír s celkovou rozlohou 0,63 ha a nachádza sa medzi koľajnicami v 
železničnom trojuholníku tratí Orlov - Plaveč - Ľubotín. Ide o pstruhový lovný revír, kde je 
lov možný s povolením na vody pstruhové. 

 
f) Štrkovisko Andrejovka / číslo revíru 4–2580–1–1 

 V tomto revíre ide o lov kapra na vodnej ploche s celkovou rozlohou 14,6 ha a 
nachádza sa medzi obcami Čirč a Andrejovka. 
 
V blízkosti obcí Čirč a Ľubotín sa nachádzajú aj ďalšie revíry, kde je možnosť lovu rýb: 

a) Štrkovisko Orlov / číslo revíru 4–2720–1–1 

                                                 
15 http://www.mosrzorlov.sk/index.php?option=com_content&viewarticle&id=80&Itemid=55 
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Ide o rybársky revír s celkovou rozlohou 16,4 ha a nachádza sa medzi obcami Plaveč a 
Orlov. Ide o kaprový lovný revír. 

b) Rieka POPRAD – číslo 2 A / číslo revíru 4–1950–6–1 
Daný rybársky revír je možné označiť ako Hraničnú vodu, s celkovou dĺžkou 3,5 km, 

so začiatkom od sútoku Chotarného potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradomv smere 
dolu tokom, ktorý tečie pod Orlovskou Magurou cez údolie Kurčín – úsek končí na sútoku 
Smrečanského potoka na Zadnom Kurčíne - označený informačnou tabuľou. 16 Na danom 
revíre je možný lov pstruha potočného a hlavátky, ale len pre držiteľov hraničných 
hlavátkovych povolení. 

1.2.3. Kultúrno- historický potenciál územia 

Územie obcí Čirč a Ľubotín je charakteristické prítomnosťou zachovalých prvkov 
kultúrneho a historického dedičstva, v obciach sa dodnes zachovali pôvodné ľudové tradície 
a zvyky. 
Pre dané územie je typický stret viacerých kultúr a to kultúr oblastí Šariš, Spiš, Rusínska 
kultúra a blízkosť Poľska, t.j. aj neodmysliteľný vplyv poľských tradícií predurčili charakter 
riešeného územia. Dôležitú úlohu pri vymedzení kultúrno-historického potenciálu zohráva 
taktiež Rímskokatolícka a Gréckokatolícka cirkev.  

1.2.3.1. Kultúrno-historická charakteristika obcí 

Obec Čirč  
Staré a inojazyčné názvy obce: 
1349 Cirk, 1773 Circs, Cžircž, 1786 Cshircsh, 1808 Csircs, 1907 Csércs, 1920 Čirč, 
maď.Csércs 
Administratívne začlenenie: 

Župa Šarišská, Košická 1923-1928, Šarišsko-zemplínska 1940-1945, okres Lipany do 
10.12.1922, Sabinov 1922-196O, Prešov 1960-1968, od 1968 okres Stará Ľubovňa. 17 
 Prvá zmienka o obci je z roku 1248, kde je obec spomínaná ako kráľovský 
poľovnícky revír. Písomná zmienka o obci je z roku 1330, ktorá je spojená s menom 
miestneho farára Henricha a v danom období sa spomína aj existencia chrámu v obci. Obec 
bola založená na základe zákupného práva, v tom čase bola využívaná ako kráľovský 
poľovnícky revír rodiny Detre. 
 ,,Obec Čirč mala charakter drevárskej a dobytkárskej obce,v polovici 15. storočia bola 
stredne veľkou nezdanenou obcou, ktorá postupne dosídľovalo rusínske obyvateľstvo." 18 
V 14. -16. storočí bola obec súčasťou hradného panstva Kamenica, vlastníkom majetkov bola 
rodina Szirmayovcov, no po dobytí a zbúraní hradu Kamenica cisárskymi vojskami v roku 
1557 sa za posledných vlastníkom územia uvádza rodina Dessewffyovcov. V roku 1751 
prichádza na vizitáciu aj do Čirča Mukačevský biskup Michal Manuel Olšavský, ktorý takto 
na príkaz Rakúsko-Uhorskej cisárovnej Márie Terézie vykonáva vizitácie všetkých svojich 
farností. Vo vizitačnom protokole spomína drevený kostol a presne opisuje jeho vnútrajšok, 
ďalej píše o matričnej knihe vedenej o pokrstených, dočítame sa aj o cintoríne,o dvoch 
zvonoch a uvádza meno farára Izaiaša Janoviča vysväteného od biskupa Georgija Bizancija.19 
 Obyvatelia obce sa venovali hlavne chovu dobytka a ovčiarstvu, výrobe kožušín.  

                                                 
16  http://www.mosrzorlov.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=80&Itemid=55 
17  http://www.kniznicasl.sk/slovnik/circ.htm 
18 http://www.obeccirc.sk/historia/ 
19  http://az-europe.eu/sk/circ/g 
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Medzi významné rody v obci Čirč patrila rodina Janovičovcov, ktorým šľachtický titul udelil 
v roku 1722 Karol IV.  a práve s touto rodinou je spojený prechod kňazstva z generácie na 
generáciu a práve na základe tohto "dedičného kňazstva " táto rodina bola spätá s obcou Čirč 
takmer 166 rokov.20  
Od 19. storočia bol v obci sprevádzkovaný kameňolom, v roku 1876 obec získala železničné 
spojenie Prešov- Čirč. ,, V roku 1787  mala obec 69 domov a 537 obyvateľov, v roku 1828 
124 domov a 891 obyvateľov." 21 
20. storočie predstavovalo v živote obce obrovský zlom, ktorý spôsobili dve svetové vojny, 
ktoré mali za následok enormné zhoršenie životnej úrovne miestneho obyvateľstva až biedu, 
ktorá bola spojená aj so svetovou hospodárskou krízou. V tomto období sa obyvatelia obce 
venovali poľnohospodárstvu, ale mnohí emigrovali prevažne do USA a Kanady. 
 
Pamiatky v obci Čirč: 

Chrám presvätej Bohorodičky Ochrankyne- gréckokatolícky kostol, postavený v roku 
1843 v tradičnom barokovo klasicistickom slohu, jednoloďový, s oblým uzáverom 
presbytéria a so západnou predstavanou vežou. Vnútorné zariadenie kostola je nové.22  

Najvzácnejším prvkom Kostola Panny Márie je drevená plastika Kristus na kríži. Ide 
o národnú kultúrnu pamiatku z polovice 19. storočia. Je to polychrómovaná drevorezba 
vysoká 156 cm. 

V časti zvanej Oľšavec, miestne Viľšavec sa nachádza kaplnka sv. Jána Krstiteľa z 
roku 1770. Ide o jednoduchú kaplnku, postavenú z kameňa a pokrytú plechom. Kaplnku 
postavili za kňaza Simeona (Šimona) Janoviča, ktorý v Čirči pôsobil v rokoch 1765-1791. 
 
Významné osobnosti obce: 

Viktor Kopčák narodený 24. 8. 1919 v Čirči, zomrel 27. 8. 1980 v Tulčíku. Bol to 
spisovateľ ukrajinskej národnosti, vedúci kultúrneho a osvetového oddelenia UNR v rokoch 
1950 - 1951, redaktor Nového žiťťa v rokoch 1951 - 1955, 1959 - 1966, Družno vpered od 
roku 1956, Dukľa od roku1958, učiteľ, spoluautor memoárovej knihy o SNP a partizánskom 
hnutí v Čergove a prekladateľ učebníc do ukrajinského jazyka. 

Mons. ThDr. Miron Podhajecký, gréckokatolícky kňaz, ktorý pôsobil vo farnosti Čirč 
v rokoch 1972 - 1995. ThDr. Miron Podhájecký študoval v Prešove, Olomouci a Prahe, kde 
získal doktorát. Bol tajomníkom biskupského úradu v Prešove v rokoch 1940 - 1941, 
špirituálom a profesorom na Gréckokatolíckej bohosloveckej škole v Prešove (1941 - 1950) a 
pápežským komorníkom23, bol cirkevným súdnym vikárom v Prešove. Pred rokom 1950, 
kedy bola zrušená gréckokatolícka cirkev, bol tajne vysvätený na biskupa. 
  
Obec Ľubotín 
 Najstaršia správa o dedine je z roku 1330, ale existujú správy o tom, že sídlisko 
existovalo aj pred týmto rokom, pretože už v rokoch 1287,1296 a 1302 sa uvádza zmienka o 
potoku Ľubotín, pri informáciách, ktoré vymedzujú majetky šľachtica Rikolfa a jeho syna. 
Potok Ľubotín sa spomína aj v roku 1312 v darovacej listine kráľa Karola Róberta, kde bola 
západná časť doliny Ľubotínky darovaná Rikolfovi. Podľa metácie ľubotínsky majetok 
východne od potoka koncom 13. st. patril panstvu Kamenica.  

Staroslovenský názov a rozvinutosť dediny svedčia o tom, že Ľubotín patrí k 
najstarším slovenským dedinám na okolí jestvujúcim pred 11. storočím. Umiestnenie strážnej 
                                                 
20  http://www.obeccirc.sk/historia/ 
21 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Pripravil Encyklopedický ústav SAV. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. str. 300 
22 http://www.kniznicasl.sk/slovnik/circ.htm  
23 http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cir%C4%8D 
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družiny Polovcov koncom 11. storočia a vznik Plavča predpokladá staršie dediny, akými v 
jeho susedstve boli Ľubotín a Plavnica. Dedina začiatkom 14. storočia zrejme spustla. V 1. 
polovici 14. storočia z iniciatívy feudálnych pánov sa usadili noví usadlíci so Šoltýsom 
(dokladá to jeho existencia v roku 1349) na základe zákupného - nemeckého práva. Šoltýsi v 
dedine pôsobili do polovice 16. storočí V dedine bol začiatkom 14. storočia kostol, ktorý 
existoval v 15. a pravdepodobne aj v 16. storočí. Od 13. storočia do polovice 16. storočia 
bola nepretržite vo vlastníctve šľachticov z Kamenice, neskôr Dežofiovcov ako majetková 
súčasť kamenického panstva. V roku 1600 sídlisko pozostávalo z 12 poddanských domov, 
mlyna, školy, kostola a fary. Koncom 16. storočia Ľubotín bol stredne veľkou dedinou 
výlučne s poddanským obyvateľstvom. Roku 1787 mala 59 a v roku 1828 75 domov. Bol tu 
soľný sklad a prístavisko pre plte. 1. 5.1873 obec získala železničné spojenie otvorením 
prevádzky na železnici Prešov- Orlov.  

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, tkaním, furmankou a 
obchodovali s obilím. 24 
 
Pamiatky: 
 Významnou sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol Panny Márie z roku 
1905, ktorý je postavený ako napodobenina románskeho slohu. Ide o jednoloďovú stavbu, s 
centrálnym oltárom kde je dominantne umiestnený obraz Panny Márie, ktorá stojí na hadej 
hlave. Na pravej strane obrazu sa nachádza súsošie Svätého Jozefa s Ježišom, na ľavej strane 
je umiestnená Svätá Anna s malou Máriou. Dôležitou dominantou kostola je chór, s 
píšťalovým, jednomanuálových orgánom pochádzajúcim z roku 1906. Na exteriérovej časti 
kostola, v jeho bočných výklenkoch, sú umiestnené sochy Svätého Cyrila a Metoda.  
 
Významné osobnosti obce: 

Ján Fedák narodený v Ľubotíne 17.7.1902 a zomrel 30.1.1948 v Prešove. V rokoch 
1921 až 1925 študoval na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzite v Prahe Slovenský jazyk, 
Český jazyk- Ruský jazyk, Poľský jazyk. Bol jazykovedcom, pedagógom, pôsobil ako 
profesor na gymnáziu v Michalovciach, Prešove, Berehove, Zvolene, na učiteľskej akadémii 
v Prešove, bol správcom gymnázia v Zlatých Moravciach, riaditeľom gymnázia v Novom 
meste nad Váhom. Zaoberal sa skúmaním šarišských nárečí a bol členom jazykovedného 
odboru Matice Slovenskej.25 
 

1.2.3.2. Čirč ako pútnické miesto 

Obec Čirč patrí k významným pútnickým miestam Gréckokatolíckej cirkvi. Začiatky 
pútnického miesta siahajú do roku 1896 a viažu sa na udalosť, ktorá sa stala na miestne 
zvanom ,,Uhliská". Počas pôsobenia kňaza Jána Janoviča sa v roku 1898 uskutočnili v obci 
mimoriadne udalosti. Na vrchu zvanom ,,Uhliská" sa trom dievčatám, pastierkam z obce, 
ukázal záhadný starec. Podľa výpovedí, bol to sám Ježiš Kristus v podobe žobráka, ktorý 
dievčatám odovzdal posolstvo. 26,, Vraj, či chcú, aby do Čirča prichádzali ľudia na odpust." 

                                                 
24  http://az-europe.eu/sk/lubotin/g 
25 http://www.juls.savba.sk/ediela/slovenski_jazykovedci/1976-1985/Fedak,%20Jan.html 
26 Jedna z pastierok bola Anna Tacáková, nar. 2.júna 1883 v Čirči. Jej rodičmi boli Juraj Tacák a Mária 
rod.Kolcunová. . Pri zjavení mala Anna 13 rokov. Neskôr odišla do Ameriky za prácou. Svedectvo o zjavení, 
ktoré počula z rozprávania starej mamy Anny Takácovej , doložila jej neter Helen ( Kruceľak ) Moore 1. júla 
2001. 
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Starec držiac v ruke palicu, zapichol ju do zeme a povedal:,, Z tohto miesta potečie liečivá 
voda. Povedzte ľuďom a kňazovi, nech na tomto mieste postavia kaplnku!" Starec zmizol 
skôr, ako dievčatá stihli reagovať. Zo zeme, kde predtým zapichol palicu, začal vyvierať 
malý prameň. Po vyrozprávaní udalostí sa dievčatá stretli s nepochopením a napomenutí, 
nech si nevymýšľajú. Po týchto udalostiach na obec prichádzali silné búrky a časté záplavy, 
ľudia si začali častejšie rozprávať o udalostiach  zjavenia a nesplnenom proroctve. Kňaz Ján 
Janovič po zvážení a porade s cirkevnými kurátormi rozhodol o postavení drevenej striešky 
nad prameňom a miestom, ktoré im ukázali dievčatá ( Kaplnka ,, Nad prameňom"). Správa o 
zjavení  a liečivej vode v Čirči sa rýchlo šírila po okolí. Na miesto zjavenia v ťažko 
dostupnom teréne prichádzalo čoraz viac pútnikov, obyvatelia sa s kňazom rozhodli  pre 
výstavbu kaplnky na lepšie dostupnom mieste, o 600 metrov nižšie. Po súhlase od 
biskupstva, Ján Janovič začal so stavbou kaplnky, ktorú zasvätili Uspeniju (zosnutiu) 
Presvätej Bohorodičky. Práce na kaplnke sa zastavili po smrti kňaza J. Janoviča, kaplnka bola 
dokončená až okolo roku 1901, v rokoch 1925, 2000 a 2008 sa na nej uskutočnili ďalšie 
stavebné práce, ktorými kaplnka nadobudla aktuálnu podobizeň- Kaplnka Zosnutia Presvätej 
Bohorodičky, ide o hlavnú odpustovú kaplnku.  

 

1.2.3.3. Folklór 

Jedným zo spôsobov, ktorým je možné predstaviť oblasť a kultúru, je prostredníctvom 
tradičných odevov, hudby, piesne, tanca a podobne. K tomuto prispeje aj oboznámenie sa s 
Rusínskou kultúrou a folklórom. V obci Čirč sa nachádza vo veľkej početnosti Rusínske 
obyvateľstvo. Rusíni sú najzápadnejšou vetvou východných Slovanov žijúcou na 
severovýchodnom Slovensku. 

Medzi najdôležitejšie prejavy územia patrí folklór, ktorý v sebe spája tradičné 
zvyklosti daného obyvateľstva, spôsob života, odievania a podobne. Medzi tradičný odev v 
Čirči patril pre mužov- ,,košeľa z domáceho plátna s rukávmi všitými do manžiet, zdobenými 
červenou prietkou, plátenné gate, ktoré nemali funkciu vrchného odevu, nohavice z dom. 
bieleho alebo sivého súkna ( chološne), sú v lemoch a švíkoch zdobené čiernym súknom, 
vesta ( bruslik ) z černeho tenkého súkna so stojatým golierikom, vpredu s radom gaľatých 
kovových gombíkov. Na nohách nosili krpce, baganče, na hlave čierny klobúk s rovnou 
strechou (kapeľuch ). Ženský odev: oplecko (opliča) s krátkymi a úzkymi nariasenými a 
vyšívanými rukávmi. Sukňa ( batkanica) z lesklých materiálov je drobno riasená; pre staršie 
ženy v tmavých, pre mladé v pastelových farbách, siaha po kolená. Úzka zástera (fartuch ) je 
asi o štvrtinu kratšia ako sukňa, drobne riasená, šije sa z kupovaných materiálov jasných 
krikľavých farieb. Dávnejšie býval živôtik (bruslik) z tenkého modrého súkna vyšitý 
pestrofarebnou vlnou, novšie pastelovej farby s drobnými kvietkami, s okrúhlym výstrihom. 
Odev v zime: kabátik z modrého súkna (hunka), vyšitý červenou bavlnkou retiazkovým 
stehom." 27 
 Ďalším neopomenuteľným znakom danej oblasti sú taktiež drevené kostolíky a ikony. 
 
Folklórny súbor Čirčanka 
  V obci Čirč od roku 1965 pôsobil folklórny súbor Čirčanka založený Vojtechom 
Kováčom, v roku 1967 zanikol. Jeho fungovanie bolo opäť obnovené v roku 1977 a v roku 
1990 sa súbor opäť rozpadol. Počas svojej existencie niekoľko krát vyhral na rôznych 

                                                 
27  Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Pripravil Encyklopedický ústav SAV. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 
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folklórnych súťažiach, prezentoval tradičnú kultúru  a zvyklosti danej oblasti nielen doma ale 
aj v zahraničí. Po takmer 22 rokoch bol súbor obnovený v roku 2012. 

V súčasnosti má súbor spolu 19 členov v speváckej a tanečnej zložke vo veku od 16 
do 36 rokov.  

Medzi tradičné tance v tejto oblasti patrí napríklad čirčianka, cigánsky čardáš, rákoci- 
pečeny, nie jeden, kač domu, na rováš, do hory, dribna. 28  
 
Folklórny súbor v Ľubotíne 
 
Rusínske národno – cirkevné múzeum- Gréckokatolícke múzeum Mirona Podhájeckého 

Hlavným iniciátorom založenia múzea v obci Čirč bol kňaz- bazilián o. Pavol P. 
Haľko, ktorý svoju myšlienku v roku 2001 posunul vtedajšiemu starostovi obce a poslancom 
obecného zastupiteľstva. Obec túto iniciatívu prijala a podala pomocnú ruku aj pri 
stavebných prácach a finančným príspevkom.  

V rokoch 2001 a 2002 sa uskutočnili stavebné práce na objekte múzea ako aj zber 
artefaktov, ktoré sa v múzeu nachádzajú. rekonštrukcia starej obecnej budovy a zber 
všetkého, čo dnes tvorí predmet zbierky uloženej v múzeu, trvalo až do roku 2006.  

Múzeum bolo slávnostne otvorené a sprístupnené verejnosti 2.9.2006 v predvečer 
tradičnej odpustovej slávnosti, ktorá sa každoročne koná v obci Čirč.  
Rusínske národno-cirkevné múzeum sa skladá  z troch častí: 

V prvej, vstupnej časti, sú umiestnené krátke informácie z histórie obce.  
Druhá časť ponúka cirkevné dokumenty, knihy a artefakty, ktoré hovoria o bohatej 

minulosti tejto starobylej farnosti.  
Tretia časť je rozdelená do dvoch blokov. Ten prvý mapuje život a pôsobenie kňaza, 

významnej osobnosti v Čirči o. Mirona Podhajeckého, ako aj ďalších kňazov pôsobiacich v 
Čirči s originálnymi spismi, ktoré doplňuje prezentácia miestnej kultúry v jednotlivých 
exponátoch. 29 
 

1.2.3.4. Organizované podujatia 

V obciach Čirč a Ľubotín sa každoročne organizujú zaujímavé podujatia, ktoré môžu 
predstavovať zaujímavé lákadlo pre potenciálnych turistov a návštevníkov obcí.  Mnohé z 
týchto podujatí majú dlhoročnú tradíciu a sú navštevované nielen miestnymi obyvateľmi ale 
aj verejnosťou so širokého okolia.  
 
Podujatia v obci Ľubotín 
Kultúrne leto 

Každoročne sa v obci uskutočňuje podujatie s názvom Kultúrne leto spojené s 
podujatím ,, Na kolesách proti rakovine". Ide o tradičné kultúrno-spoločenské podujatie, kde 
sa stretávajú folklórne súbory z okolitých obcí, hostia z partnerských miest Poľska, ďalej 
vystúpenia ľudovej a populárnej hudby, tanečná zábava. V roku 2012 v júli sa uskutočnil už 
18 ročník tohto podujatia. 
 
Podujatia v obci Čirč 
Cyklistické turistické horské preteky Poľsko-Slovenským pohraničím.  

                                                 
28 Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Pripravil Encyklopedický ústav SAV. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1977. 
29  http://www.obeccirc.sk/cirkev/ 21.01.2013 
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Toto podujatie sa v roku 2012 uskutočnili už 10. krát v obci Čirč. Ide o preteky po 
voľných trasách lesnými cestami a chodníkmi poľsko - slovenského pohraničia, preteky trvajú 
2 dni. Na 13. ročníku cyklistických horských pretekov sa zúčastnilo 72 účastníkov z okolitých 
dedín Poľska i Slovenska. 
 
Medzinárodný splav po rieke Poprad 

Ďalším zaujímavým podujatím, ktoré sa uskutočňuje aj v obci Čirč, je Medzinárodný 
rodinný splav po rieke Poprad. V roku 2012 sa uskutočnil 23 ročník s účasťou 160 vodákom v 
zastúpení Slovákov, Poliakov, Čechov a Ukrajincov. Ide o splav 98 km po rieke Poprad v 
troch etapách. V prvej etape sa vodáci zídu v Čirči, kde sa uskutočnil rýchlostný pretek z 
Plavča do Čirča, odohral sa aj tradičný priateľský futbalový zápas medzi účastníkmi splavu. O 
deň neskôr vodáci prekročia slovensko-poľské pohraničie a zakotvia v Zegiestowe Lopata 
Poľska. Splav sa končí poslednou etapu Zagiestow- Stary Sacz- Przystań. 
 
Spevy môjho rodu 

Festival ľudovej rusínskej piesne Spevy môjho rodu je konaný každoročne za účelom 
prezentácie najlepších detských spevákov z okresov Snina, Medzilaborce, Humenné, Vranov 
nad Topľou, Sobrance, Svidník, Bardejov, Košice, Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa. 
,,Hlavným organizátorom podujatia je Rusínska obroda na Slovensku v spolupráci 
s Prešovským samosprávnym krajom, Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom, 
Ľubovnianskym osvetovým strediskom v Starej Ľubovni, Súkromným centrom voľného času 
Ptičie, Mestom Stará Ľubovňa a Obcami Čirč a Orlov." 30  
 
Folklórne slávnosti v Čirči 

Augustové folklórne slávnosti v Čirči sa konajú každoročne vždy pri príležitosti 
výročia SNP. ,,Ide o prehliadku výsledkov práce folklórnych kolektívov smerujúcich 
k oživovaniu miestnych ľudových tradícií, gestorom podujatia je  PSK – ĽOS, Obec Čirč, 
Rusínska obroda , SZPB a Agro a.s. Čirč." 31  
 
Odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čirči 

Už tradične každý rok sa na Mariánskej hore v Čirči uskutočňuje archieparchiálna 
odpustová slávnosť, kde sa zídu veriaci nielen z domova ale aj z cudziny, predovšetkým z 
Poľska. Odpustová slávnosť sa uskutočňuje každý rok v tretiu, resp. štvrtú augustovú nedeľu. 
 

1.3. Sekundárna ponuka CR 

Sekundárna ponuka cestovného ruchu predstavuje prostriedok, prostredníctvom 
ktorého je možné priblížiť využívanie primárnej ponuky cestovného ruchu, je to prostriedok, 
ktorým uspokojujú subjekty cestovného ruchu svoje potreby. Objektmi sekundárnej ponuky 
cestovného ruchu sú: supraštruktúra CR, infraštruktúra CR, všeobecná infraštruktúra. 
Sekundárnu ponuku CR je možné označiť aj ako realizačné predpoklady územia pre rozvoj 
CR. 

 
 

                                                 
30 http://www.obeccirc.sk/article-item-sk/spevy-mojho-rodu/16.01.2013 
31 http://www.obeccirc.sk/article-item-sk/xxxv-folklorne-slavnosti-pri-prilezitosti-68-vyrocia-snp-v-circi/ -  
22.01.2013 
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1.3.1. Supraštruktúra CR 

Súbor služieb a zariadení, ktoré sú nevyhnutné k uskutočňovaniu cestovného ruchu sa 
nazýva supraštruktúrou cestovného ruchu. Supraštruktúra CR predstavuje predovšetkým balík 
služieb pre účastníkov cestovného ruchu, prostredníctvom ktorého sa môžu stravovať, 
ubytovať a využívať ďalšie aktivity, ktoré sa v danom území nachádzajú. 

Supraštruktúra CR v obciach Čirč a Ľubotín je nedostatočná, takmer žiadna. V obciach 
sa nenachádza žiadne ubytovacie zariadenie, ale v obciach je vhodný potenciál na vznik 
ubytovania, predovšetkým na súkromí. Taktiež sa v obci Čirč nachádza momentálne 
nevyužívanie ubytovacie zariadenie, ktoré v minulosti slúžilo ako penzión, ktorý poskytoval 
ubytovacie s stravovacie služby. 

Najbližšie ubytovacie zariadenia sa nachádzajú v Starej Ľubovni a je možné využívať 
aj ubytovacie zariadenia v poľskom pohraničí, v meste Muszyna, ktoré je vzdialené len 8 km 
a ponúka široké možnosti ubytovania, stravovania a welness služieb. V blízkosti obcí, v 
centre turistických trás Čergova sa nachádza Chata Čergov, ktorá poskytuje ubytovacie 
stravovacie služby. 

V obci Ľubotín sa nachádzajú 2 pohostinstvá a reštaurácia, ktorá poskytuje stravovanie 
počas obedov. 

Z uvedeného vyplýva, že v obciach chýba ponuka ubytovania na súkromí, taktiež sa tu 
nachádza minimálne množstvo chalúp a to aj napriek tomu, že v danom území je dostatočný 
počet domov, kde by bolo možné rozvíjať formu rodinnej rekreácie, ktorou je chalupárstvo. 
 

1.3.2. Infraštruktúra CR 

Medzi infraštruktúru CR patria predovšetkým sprostredkovatelia služieb cestovného 
ruchu ako napríklad cestovné kancelárie, turisticko-informačné kancelárie, zmenárne, 
kongresové centrá. Ďalej k infraštruktúre cestovného ruchu patria taktiež hraničné priechody. 

Infraštruktúra CR v obciach Čirč a Ľubotín nie je takmer vôbec rozvinutá, obce 
využívajú služby cestovných kancelárií, TIK a zmenárni v najbližšom okresnom meste Stará 
Ľubovňa. V obci Čirč sa nachádza hraničný priechod Slovensko- Poľsko Leluchov- Čirč, 
ktorý fungoval od roku 1997, najprv len pre peších, od mája 2004 je tu vystavená cesta. 
 

1.3.3. Všeobecná infraštruktúra 

K všeobecnej infraštruktúre využívanej v cestovnom ruchu patrí miestna infraštruktúra 
(obchody, predajne), dopravná infraštruktúra, zdravotnícka infraštruktúra, polícia a záchranná 
služba, športovo- rekreačné zariadenia. 

Obec Čirč 

Miestna infraštruktúra: v obci sa nachádza 5 predajní potravín ( 2x prevádzka COOP 
Jednota, 3 x živnostníci). 

Dopravná infraštruktúra: obec je sprístupnená cestou I/68- stará Ľubovňa- Prešov, na 
túto cestu sa napája cesta III/5442 ( Ľubotín- Čirč- Obručné- smer Bardejov), medzinárodný 
hraničný priechod Leluchov- Čirč I/77A pre osobnú dopravu a nákladné vozidlá do 7,5 tony. 
Stavebno-technický stav cestných komunikácií v obci je problematický.  

Zdravotnícka infraštruktúra: zdravotná starostlivosť je zabezpečená v štátnych a 
neštátnych zdravotníckych zariadeniach v obci Ľubotín a v okresnom meste Stará Ľubovňa. 
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Obcou vedie železničná trať, číslo trate 188, 1. kategória, úsek Kysak- Prešov- Plaveč- 
hranica SR/PL ( Musyzna). 

Polícia a záchranná služba: v obci sa nenachádza polícia, ani obecná polícia. Pre obec 
tieto služby vykonáva Obvodné oddelenie PZ Ľubotín. Záchrannú službu má obec Čirč taktiež 
k dispozícii prostredníctvom obce Ľubotín, v ktorej bola zriadená stanica záchrannej 
zdravotnej služby. 

Športovo- rekreačné zariadenia: v obci sa nenachádzajú zariadenia tohto typu. v obci 
sa nachádza futbalové ihrisko a činnosť vyvíja Telovýchovná jednota Čirč. 

Čerpacie stanice: najbližšou čerpacou stanicou je ČSPL Kyjov, ďalej čerpacie stanice 
v okresnom meste Stará Ľubovňa a miestni obyvatelia využívajú aj ČSPL v blízkom poľskom 
meste Muszyna. 
 
Obec Ľubotín 

Miestna infraštruktúra: v obci sa nachádzajú 4 predajne potravín ( Milk Agro, 
živnostníci ). V obci sú aj ďalšie predajne s nasledovným tovarom: domáce potreby, 
stavebniny, farby, laky, drogéria, textil, obuv, stavebné a remeselné náradie a nástroje, ďalej 
predajňa nábytku, kaderníctvo, kvetinárstvo, holičstvo, čistenie peria a šitie paplónov, a iné 
drobné služby.  

Dopravná infraštruktúra: obcou križuje štátna cesta Ľubotín- Stará Ľubovňa I/77, 
Ľubotín- Prešov I/68, Ľubotín- Bardejov I/66. V katastri obce sa nachádza mimoúrovňové 
križovanie s cestou I/66. Obcou vedie železničná trať, číslo trate 188, kategória I, úsek Kysak- 
Prešov- Plaveč- hranica SR/PL ( Muszyna). 

Zdravotnícka infraštruktúra: v obci sa nachádza zdravotné stredisko, kde sú 
prevádzkované neštátne zdravotnícke zariadenia ( ambulancia pre deti a dorast, pre dospelých, 
gynekologická ambulancia, stomatologická ambulancia, zubný technik ). V zdravotnom 
stredisku sa nachádza taktiež lekáreň. 

Polícia a záchranná služba: V obci je zriadené Obvodné oddelenie PZ s územnou 
pôsobnosťou pre obce: Čirč, Ďurková, Hajtovka, Hromoš, Kyjov, Legnava, Malý Lipník, 
Matysová, Obručné, Orlov, Plaveč, Plavnica, Pusté Pole, Ruská Voľa n/Popradom, Starina, 
Sulín, Šambron, Šarišské Jastrabie, Údol, Vislanka. V obci je taktiež pracovisko Hasičského a 
záchranného zboru SR. V obci bola zriadená v roku 2011 stanica záchrannej zdravotnej 
služby. 

Športovo- rekreačné zariadenia: v obci sa nenachádzajú športovo- rekreačné 
zariadenia, ktoré by v tejto oblasti poskytovali komplexné služby. ,,Telovýchovná 
infraštruktúra pozostáva z futbalového ihriska so základným vybavením. V areáli materskej 
školy je detské ihrisko. Základná škola nie je vybavená telocvičňou ani exteriérovým 
telovýchovným zariadením. V obci je svojpomocne vybudované športovo – relaxačné 
centrum, ktoré slúži ako fitnescentrum." 32 

Čerpacie stanice: najbližšou čerpacou stanicou je ČSPL Kyjov, ďalej čerpacie stanice 
v okresnom meste Stará Ľubovňa a miestni obyvatelia využívajú aj ČSPL v blízkom poľskom 
meste Muszyna. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32    PHSR Obce Ľubotín, str. 18 
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1.4. SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 
- vhodné prírodné podmienky pre rozvoj 
vidieckeho CR, agroturistiky 

- nevyužívaný potenciál pre rozvoj 
chalupárstva, agroturistiky 

- zachovalé prírodné prostredie - nevyužitý potenciál pre vodné športy, 
cykloturistiku 

- nenarušená príroda - neexistencia ubytovacích kapacít 
- bohatý prírodný potenciál - neexistencia resp. nedostatok stravovacích 

kapacít 
- pohorie Čergov - nedostatočná/ takmer žiadna prezentácia 

územia 
- rieka Poprad - neexistencia turisticko-informačnej 

kancelárie 
- blízkosť Vysokých Tatier - nedostatočná infraštruktúra CR 
- Čergovský Minčol - neexistujúca propagácia možnosti CR na 

území obcí 
- existujúce značené turistické trasy - chýbajúca koordinácia aktivít v oblasti 

rozvoja CR 
-veľké  množstvo rybárskych revírov - neexistujúca spolupráca medzi obcou a 

súkromným sektorom v oblasti rozvoja CR 
- zaujímavý poľovnícky revír - neochota miestneho obyvateľstva 

spolupodieľať sa na rozvoji CR 
- hraničný priechod Čirč- Leluchow - nezáujem miestneho obyvateľstva o ponuku 

CR v obciach 
- cezhraničné partnerstvo s poľskou 
Muszynou 

- nedostatočná resp. zaostávajúca technická 
infraštruktúra  

- členstvo v Euroregióne Tatry - nepostačujúce dopravné spojenie 
(železnica, SAD) 

- zaujímavá história a osobnosti obcí - nevyužívaná cezhraničná spolupráca s 
Poľskom v oblasti CR 

- zachovalé prvky kultúrneho a 
historického dedičstva 

 

- každoročne organizované cirkevné púte  
- múzeum Myrona Podhájeckého  
- zaujímavé kultúrno-spoločenské 
podujatia v obciach 

 

- dostatočný počet domov s možnosťou 
využitia pre chalupárstvo 

 

- dobrá dopravná dostupnosť  
- železničná trať  

Príležitosti Ohrozenia 
- rozvoj chalupárstva, agroturistiky - zlá hospodárska situácia v krajine- 

znižovanie dopytu a záujmu o CR 
- rozvoj poľovníctva a rybárstva - nízky rozvoj CR 
- rozvoj vodných športov - nedostatok finančných prostriedkov na 

financovanie rozvoja CR 
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- cezhraničná spolupráca s Poľskom - obmedzenie pravidelných spojov SAD 
- programové obdobie EÚ 2014-2018 - úpadok záujmu a ochoty miestnych 

obyvateľov o rozvoj CR v obciach 
- vytvorenie strategického dokumentu 
rozvoja CR 

 

-vytvorenie a rozvíjanie partnerstva so 
súkromným sektorom súkromným v 
oblasti rozvoja CR 

 

- výstavba multifunkčných športových 
ihrísk v obciach 

 

- vytvorenie propagačných materiálov CR  

- vytvorenie konkrétnych produktov CR  
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2.  Adresný audit potenciálu územia 

2.1.   Predpoklady cestovného ruchu 

 Potenciál územia pre cestovný ruch je prvotným predpokladom k realizácii jeho 
samotného rozvoja, predurčuje územie ku konkrétnemu využitiu. Ide o objektívne 
vyhodnotenie územia, jeho daností a predpokladov z hľadiska jeho využitia pre cestovný 
ruch. 
 Existuje množstvo spôsobov určenia potenciálu územia, ale najvhodnejším a 
najpoužívanejším je systém predpokladov cestovného ruchu pozostávajúci z troch hlavných 
skupín predpokladov 33: 

� lokalizačné 
� selektívne 
� realizačné 

2.1.1.  Lokalizačné predpoklady  

 Lokalizačné činitele predstavujú predovšetkým prírodné a kultúrno-historické 
predpoklady, ktoré určujú možnosti lokalizácie cestovného ruchu vo vzťahu k ponuke daného 
územia. Tieto činitele sú neopomenuteľné pri konkrétnom uplatňovaní cestovného ruchu, pri 
budovaní služieb cestovného ruchu. Lokalizačné predpoklady určujú objekt cestovného ruchu. 
Uvedené prírodné predpoklady predstavujú stály potenciál územia pre cestovný ruch. Patria tu 
predovšetkým: 

� geomorfologické 
Územie obcí Čirč a Ľubotín sa nachádzajú v geomorfologických celkoch Spišsko-

šarišské medzihorie, Ľubovnianska vrchovina a Čergov, ktoré patria k vyhľadávaným 
turistickým miestam. Nachádza sa tu množstvo značených turistických chodníkov a trás, ktoré 
ponúkajú jedinečnú možnosť pre aktívny pobyt v prírode, návštevu prírodných zaujímavostí.  

� klimatické predpoklady  
Kladné hodnoty jednotlivých prvkov klimatických podmienok, ktorými sú napr. 

teplota, množstvo zrážok, počet letných a zimných dní, dní so snehovou prikrývkou a pod. 
výrazným spôsobom zlepšujú realizáciu cestovného ruchu. 

Klimatické podmienky obcí Čirč a Ľubotín predurčujú danú oblasť pre realizáciu 
aktivít CR, ktorými sú aktívny pobyt v prírode, zimná turistika, agroturistika a ekoturistika. 
Uvedené aktivity CR je možné realizovať v miernom klimatickom pásme, v ktorom sa obce 
nachádzajú. Pre obce je typické chladnejšie počasie a preto je možné v území realizovať 
aktivity, ktoré nie sú závislé na teplom, slnečnom počasí, pretože pre toto územie je typické 
chladnejšie a daždivejšie leto, dlhšia jeseň, silnejšia zima s počtom ľadových dní cca 50, čo 
nasvedčuje tomu, že dané územie má výborný predpoklad na zimnú turistiku a zimné športy, 
predovšetkým beh na lyžiach.  

� Vodstvo 
Povrchové a podpovrchové vody taktiež ovplyvňujú atraktívnosť územia pre realizáciu 

cestovného ruchu. Obce Čirč a Ľubotín nemajú k dispozícii žiadne podpovrchové vody pre 

                                                 
33 Mariot, P.: Príspevok k typizácii stredísk cestovného ruchu. In: Geografický časopis, 53, 2001, 4, 3 figs., 15 refs. 
Dostupné na internete: http://www.sav.sk/journals/uploads/04021255Mariot.pdf. citované dňa 20.03.2013 
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realizáciu napr. kúpeľníctva a iných vyhľadávaným foriem CR, ktoré súvisia s 
podporchovými vodami.  

Na území obcí, resp. v ich bezprostrednej blízkosti, sa nachádzajú zaujímavé 
povrchové vody, ako Plavečské štrkoviská- predpoklad na realizáciu pobytov pri vode, 
rybárstvo; rieka Poprad- pobyty pri vode, splavovanie, extrémne vodné športy, rybárstvo. 

 
� rastlinstvo a živočíšstvo 

 
Uvedený činiteľ ovplyvňuje realizáciu cestovného ruchu a priťahuje na územie 

účastníkov cestovného ruchu. Územie obcí Čirč a Ľubotín sa vyznačuje zaujímavými druhmi 
rastlinstva aj živočíšstva. V chránenom území Plavečských štrkovísk sa nachádza bobor 
vodný, vydra riečna, netopier pobrežný, hlavátka podunajská, hlaváč bieloplutvý a mnohých 
zástupcov vodných vtákov. Taktiež je územie obcí vhodné na realizáciu loveckej turistiky, 
nachádzajú sa tu chránené druhy zvery: rys, medveď, vzácnejšie druhy kačíc a pod. 

 
� kultúrno-historické predpoklady 

 
Medzi uvedené predpoklady je možné zaradiť kultúrno-historické pamiatky, 

staviteľské umelecko-historické pamiatky, ľudovú architektúru, kultúrne zariadenia a kultúrne 
podujatia, športové a zábavné podujatia.  

V uvedenom smere majú obce Čirč a Ľubotín širokú ponuku využiteľnú pre cestovný 
ruch. V obciach sa nachádzajú zaujímavé sakrálne stavby ( Chrám presvätej Bohorodičky 
Ochrankyne, Kostol Panny Márie), v obciach sa dodnes zachovali pôvodné ľudové tradície a 
zvyky. K ďalším zaujímavým pamiatkam, ktoré môžu patriť k vyhľadávaným turistami, sú 
drevené kostolíky a ikony, ktoré patria k dôležitým znakom uvedeného územia. K dôležitým 
predpokladom realizácie cestovného ruchu na území obcí patrí aj tradičná cirkevná púť na 
horu Uhliská a mnoho ďalších kultúrnych podujatí, ktoré si už vybudovali svoju tradíciu 
počas ich dlhoročného usporadúvania. V obci Čirč sa nachádza Múzeum Mirona 
Podhájeckého, ktoré je taktiež dôležitým činiteľom realizácie cestovného ruchu.  

 

2.1.2. Selektívne predpoklady 

Selektívne predpoklady cestovného ruchu určujú jeho charakter a ponuku. Ide 
predovšetkým o sociálno-ekonomické predpoklady, ktoré ovplyvňujú príjem obyvateľstva a 
životnú úroveň, čím sa vytvárajú konkrétne predpoklady pre rozvoj cestovného ruchu, t.j. 
predurčujú spôsobilosť územia zapájať sa do realizácie cestovného ruchu. Medzi 
najdôležitejšie patria: 

� demografické 
Demografický potenciál obcí je potrebné hodnotiť prostredníctvom demografických 

charakteristík, ktorými sú miera ekonomickej aktivity obyvateľstva, vzdelanostná štruktúra, 
veková a národnostná štruktúra.  

Analýza predpokladov obce pri rozvoji cestovného ruchu na základe uvedených 
kritérií poukazuje  na pripravenosť obyvateľov obce aktívne sa podieľať na rozvoji 
cestovného ruchu v obci, pretože vychádzajúc z predpokladu, že v obci, ktorá sa vyznačuje 
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vysokým podielom obyvateľov v poproduktívnom veku, nízkou vzdelanostnou úrovňou, 
vysokým podielom obyvateľstva rómskej národnosti na celkovom počte obyvateľov nemožno 
očakávať aktívny prístup k podpore rozvoja cestovného ruchu34. 

V obciach Čirč a Ľubotín, na základe výsledkov posledného sčítania domov a bytov 
r.2011, najväčší podiel na obyvateľoch obce má obyvateľstvo v produktívnom veku, t.j. vo 
veku od 15 do 59 rokov. Z uvedeného vplýva, že v obciach sa nachádza obyvateľstvo, ktoré 
by sa mohlo zapájať do rozvoja cestovného ruchu. Prevládajú obyvatelia národnosti 
slovenskej a rusínskej ( predovšetkým v obci Čirč ). Z hľadiska vzdelanostnej úrovne, takmer 
29 % z celkového počtu obyvateľov obcí má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 
čo je taktiež dobrým ukazovateľom pri možnom zapájaní sa do rozvoja cestovného ruchu v 
obciach Čirč a Ľubotín. 

Z uvedeného vyplýva, že obce Čirč a Ľubotín majú dobré demografické predpoklady 
pre rozvoj cestovného ruchu, ale je nevyhnutné sa zamerať na prebudenie povedomia 
miestneho obyvateľstva, o vzbudenie záujmu o vybudovanie aktivít cestovného ruchu, aby aj 
obyvatelia obcí videli význam v rozvoji cestovného ruchu, nielen pre obce a pre dané územie, 
ale v neposlednej rade aby chápali rozvoj cestovného ruchu a jeho aktivít ako prostriedok 
zlepšenia svojich životných podmienok. 

� urbanizačné predpoklady 
Ide predovšetkým o činitele, ktoré sú charakterizované výstavbou miest. Účasť na 

cestovnom ruchu je typickou aktivitou predovšetkým mestkého obyvateľstva, ktoré si pre svoj 
oddych hľadá práve územia opačného charakteru. Ľudia z veľkých miest strácajú spojenie s 
prírodou a so všetkými aktivitami s ňou spojenými. Najsilnejšie motívy zúčastňovať sa 
cestovného ruchu majú práve obyvatelia veľkých viest. Pri urbanizačných predpoklad sú 
rozhodujúce predovšetkým: 

• počet obyvateľov 
• veľkosť sídel 
• charakter zástavby  
• kvalita bytového fondu  

 
Všetko vyššie uvedené ovplyvňuje motiváciu mestkého obyvateľstva zúčastňovať sa 

cestovného ruchu a vyhľadávanie destinácií vhodných na oddych, rekreáciu. 

Obce Čirč a Ľubotín sa nachádzajú v blízkosti väčších miest, čo znamená, že obce by 
mohli mať zabezpečený dopyt po službách cestovného ruchu na ich území, záujem 
obyvateľom týchto miest o návštevu obcí a trávenie svojich dovoleniek, ak obce zabezpečia 
služby cestovného ruchu a dostatočne spropagujú svoje územie.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
34 JARÁBKOVÁ, J.: Audit zdrojov obce – východisko tvorby programov cestovného ruchu na úrovni obce. In: 
Acta regionalia et enviromentalica 1 Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2005, s. 20-22. Dostupné 
na internete: http://www.fem.uniag.sk/acta/sk/15/acta_regionalia_et_environmentalica/obsah/2004/1/237/ [cit. 
dňa: 20.3.2013] 
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Najväčšie mestá v blízkosti obce Čirč a Ľubotín: 
 
Mesto Počet obyvateľov Hustota osídlenia 

(počet obyvateľov 
na m2) 

Vzdialenosť od obcí 
Čirč a Ľubotín (km) 

Stará Ľubovňa   52 866   531 24 
Prešov 169 426 1301 50 
Košice 240 700  987 87 
Poprad 103 914  836 72 
 

2.1.3.  Realizačné predpoklady 

 
Ide o predpoklady, ktoré umožňujú využitie lokalizačných predpokladov pre rozvoj 

cestovného ruchu. Realizačné predpoklady predstavujú možnosti pre uskutočňovanie 
cestovného ruchu v územiach, ktoré na to majú vhodné lokalizačné predpoklady, majú 
najdôležitejšie postavenie pri konkrétnom rozvoji cestovného ruchu vo vymedzenom území, 
pretože umožňujú jej dostupnosť a využiteľnosť účastníkmi cestovného ruchu. Medzi 
najdôležitejšie patrí: 

 
� doprava ( komunikačné predpoklady ) 

Dostupnosť územia je nevyhnutným činiteľom pri jeho využívaní účastníkmi CR, pre 
ktorých je najdôležitejšia štruktúra komunikačnej siete, t.j. sieť cestných, železničných, 
leteckých a vodných komunikácií. Čím je táto sieť hustejšia, tým lepšie sú komunikačné 
predpoklady daného územia. 

Obce Čirč a Ľubotín sa nachádzajú na dôležitom cestnom ťahu, ktorý spája stred 
východného Slovenska so severnou časťou východného Slovenska. Predstavuje dôležitý 
cestný ťah do Poľska. V obci Čirč sa nachádza medzinárodný hraničný priechod Leluchov- 
Čirč. S uvedeného vyplýva, že obce sa nachádzajú na dôležitom komunikačnom ťahu, čo je 
možné využiť v prospech rozvoja cestovného ruchu. Obce sú taktiež komunikačne prepojené 
železnicou, obcami vedie železničná trať, ktorá vedie až k poľským hraniciam, ale toto 
spojenie je charakterizované nízkou frekvenciou spojov, v obciach boli zrušené stále zastávky 
vlakov, čo predstavuje pre rozvoj cestovného ruchu negatívny predpoklad. 

Vo vzdialenosti približne 72 km ( Poprad ) až 87 km ( Košice ) sa nachádzajú 
medzinárodné letiská.  

S uvedeného vyplýva, že obce Čirč a Ľubotín majú dobré komunikačné predpoklady 
pre cestovný ruch. Je potrebné v budúcnosti vyvinúť úsilie k zvýšeniu frekvencie 
železničných a autobusových spojov pre dané územie, ako aj zlepšenie stavebno-technického 
stavu cestných komunikácií. 

� materiálno-technická základňa 
Uvedený predpoklad predstavuje súbor zariadení, ktoré zabezpečia využívanie územia 

účastníkmi cestovného ruchu. Medzi materiálno-technickú základňu patria predovšetkým: 

• ubytovacie a stravovacie zariadenia 
• športové zariadenia 
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Obec Čirč a Ľubotín majú obrovské nedostatky práve v materiálno-technických 
predpokladoch pre rozvoj cestovného ruchu. V obciach sa nenachádza žiadne ubytovacie 
zariadenie, stravovacie služby sa poskytujú v obci Ľubotín, ale vo veľmi obmedzenej miere. 
Pre potenciálnych účastníkov cestovného ruchu môže byť zaujímavým využívanie týchto 
služieb v blízkom poľskom mestečku Muszyna, ktoré má tieto služby rozvinuté na veľmi 
dobrej úrovni. Pre obce je veľmi dôležité uskutočniť buď aktivity smerujúce k vzniku 
ubytovacích a stravovacích kapacít, alebo uskutočniť zosieťovanie, resp. nadviazane spojení s 
mestom Muszyna, s poskytovateľmi služieb cestovného ruchu v tomto mestečku, práve pri 
poskytovaní služieb cestovného ruchu.  

 

2.2.  Potenciál územia pre cestovný ruch v zmysle Regionalizácie CR Slovenskej 
republiky. 

Dokument s názvom Regionalizácia CR Slovenskej republiky patrí medzi základné 
územnoplánovacie dokumenty v oblasti cestovného ruchu, ktorý vymedzil regióny 
cestovného ruchu a zaoberá sa taktiež ocenením regiónov pre cestovný ruch a ich 
kategorizáciou. 

Uvedený dokument pri oceňovaní potenciálu územia pre turizmus sa opiera o definíciu 
Svetovej organizácie turizmu, podľa ktorej je turizmus súhrnom aktivít osôb cestujúcich do 
miesta mimo ich obvyklého prostredia alebo bydliska po dobu kratšiu ako jeden súvislý rok 
za účelom trávenia voľného času, podnikania alebo za inými účelmi.  

Pre určenie potenciálu CR bolo potrebné CR rozdeliť na jednotlivé prirodzené časti. 
aktivity turizmu, ktoré je možné hodnotiť jednotlivo. Ide o nasledovné 3 typy aktivít: 

• aktivity viazané na prírodné prostredie- ide o aktivity pôvodného prostredia, o 
možnosti krajiny samotnej pre jednotlivé aktivity turizmu ( pobyt a rekreácia pri vode, 
pri termálnej vode, vodné športy, vodáctvo, pešia turistika, pobyt v lesnom prostredí, 
cykloturistika, zjazdové lyžovanie, bežecké lyžovanie, turistika na lyžiach, návšteva 
jaskýň, horolezectvo, paragliding, rybolov, poľovníctvo) 

• aktivity viazané na vytvorené prostredie s dlhodobou fixáciou- objekty stavebnej 
investičnej činnosti- kultúrne a historické pamiatky, pobyt v kúpeľoch, zariadenia 
cestovného ruchu, informačné kancelárie. 

• aktivity viazané na organizačné predpoklady a permanentnú aktivitu- účasť na 
konferenciách, výstavy a veľtrhy, kultúrne podujatia, návšteva múzeí a galérií, 
poznávanie miestnych tradícií, športové aktivity. 

 
Na hodnotenie uvedených typov aktivít boli vytvorené 4 úrovne, resp. stupne 

vhodnosti územia pre realizáciu konkrétneho cestovného ruchu: 

• základný stupeň potenciálu- vhodnosť územia pre danú aktivitu dosahuje nízku 
úroveň, ktorá neprekračuje regionálny význam, 
priemerný stupeň potenciálu- zvýšená vhodnosť územia pre danú aktivitu, dosahuje 

priemernú úroveň, významná z nadregionálneho pohľadu, 

• dobrý stupeň potenciálu- vhodnosť územia pre danú aktivitu je významná aj na 
národnej úrovni, 
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• vysoký stupeň potenciálu- veľmi významná vhodnosť územia pre danú aktivitu a 
porovnateľná s významnými lokalitami v zahraničí. 

Uvedený potenciál územia je potrebné vyhodnocovať v dvoch časových horizontoch: 

• strednodobý horizont- do cca 5 rokov- ide o potenciál, ktorý je určený jednak 
prírodnými danosťami ako aj vytvorenými turistickými  a inými zariadeniami, 

• dlhodobý horizont- 5 a viac rokov- ide o prírodno-geograficky determinovaný 
potenciál, s historickým dedičstvom.  
 
V uvedenom dokumente je zdôraznené, že potenciál územia je len možnosťou, ktorá 

nezaručuje automaticky úspech a dobré výsledky územia s vysokým turistickým potenciálom, 
pretože táto možnosť nemusí byť dostatočne využitá a dôležitú úlohu tu zohráva ľudský 
faktor. 35 

2.2.1.  Audit potenciálu aktivít s prevažujúcou väzbou na prírodné prostredie –             
Audit potenciálu územia     

 
Potenciál prírodného prostredia pre cestovný ruch je možné hodnotiť  podľa hľadiska 

aktivít a v dvoch časových horizontoch. 

Aktivita pobyt/rekreácia pri vode, keďže sa na území obcí nevyskytuje kúpalisko, 
vykazuje územie obcí Čirč a Ľubotín v strednodobom horizonte základný stupeň potenciálu. 
Z hľadiska dlhodobého, v zmysle uvedeného hľadiska vykazujú obce taktiež základný stupeň 
potenciálu, keďže sa v katastri obcí vyskytuje jedna vodná plocha s menším počtom dní 
vhodných na kúpanie ( Plavečské štrkoviská). 

Aktivita pobyt/rekreácia pri termálnej vode- na riešenom území sa nenachádza  
termálne kúpalisko, ani prameň termálnej vody, územie je možné hodnotiť nulovým 
potenciálom a to aj zo strednodobého ako aj z dlhodobého časového horizontu.  

V rámci aktivity vodné športy územie z strednodobého horizontu vykazuje základný 
stupeň potenciálu – na území obcí je minimálny rozsahu vodných športov ( na rieke Poprad). 
Z dlhodobého časového horizontu pre aktivitu vodné športy územie obcí vykazuje priemerný 
stupeň, na území  sa nachádza jedna menšia plocha ( Plavečské štrkoviská) a územím preteká 
rieka Poprad.  

Aktivita pešia turistika obce Čirč a Ľubotín vykazujú priemerný stupeň potenciálu 
zo strednodobého časového horizontu ( hustota značkovaných tratí sa pohybuje od 0,25 až 0,5 
km na km2, časť trás vedie k cieľom vo výške do 1200 m.n.m.. Z dlhodobého časového 
horizontu je to stupeň priemerný, keďže ide o členitejší typ krajiny s lesnými a trávnatými 
porastmi. 

V rámci aktivity cykloturistika je pre územie obcí Čirč a Ľubotín príznačný zo 
strednodobého časového horizontu priemerný, pretože v území je nízka hustota cyklistických 
trás. Z dlhodobého časového horizontu ide o stupeň dobrý, keďže sa jedná o rovinaté, alebo 
zvlnené územie, s podpriemernou hustotou osídlenia, dostatočnou pestrosťou, krajina s 
výskytom lesov a vodných tokov vytvárajúcich zaujímavé prostredie, dostatočne možnosti 
cyklistiky mimo verejnú dopravu. 

                                                 
35 Ministerstvo hospodárstva: Regionalizácia cestovného ruchu v Slovenskej republike, 2005 
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Aktivita zjazdové lyžovanie/snowboarding vykazuje územie nulový potenciál ako zo 
strednodobého, tak aj z dlhodobého časového horizontu, pretože sa na území nenachádzajú 
žiadne možnosti pre zjazdové lyžovanie a snowboarding. Na území obce Čirč sa síce 
nachádza starý vlek, ktorý je ale už dlhé roky nefunkčný  a obec v blízkej dobe ani 
nepredpokladá investície týmto smerom. 

  Aktivita návšteva jaskýň/speleológia- územie obcí vykazuje nulový potenciál 
z dlhodobého časového horizontu, pretože na území sa nenachádza žiadna jaskyňa.  

Aktivita lyžiarka turistika/bežecké lyžovanie, vykazujú obce potenciál priemerný. Na 
území je možnosť lyžiarskej turistiky na bežkách v neupravenom teréne resp. na nepravidelne 
udržiavaných bežeckých tratiach, v nadmorskej výške do cca 900 m.n.m. Z dlhodobého 
časového horizontu je to stupeň základný, pretože ide o územie s vhodnými klimatickými 
podmienkami, čiastočne nezalesnené, s dostatkom chodníkov a lesných ciest.  

V rámci aktivity pobyt v horskom/lesnom prostredí je pre územie obcí Čirč a Ľubotín 
charakteristický priemerný stupeň potenciálu z dlhodobého časového horizontu. Ide o 
výraznejšie zvlnenú krajiny so súvislými lesmi a nižšou hustotou osídlenia. 

V rámci aktivity pobyt/rekreácia na vidieku je potenciál územia obcí možné hodnotiť 
z dlhodobého horizontu dobrý. ide o územie, ktoré možno hodnotiť ako vidiecke sídla s 
čiastočne zachovaným pôvodným charakterom s vyšším zastúpením lesov a trávnatých plôch, 
s menej intenzívnou poľnohospodárskou výrobou 

Aktivita vodná turistika je na území obcí hodnotená v dlhodobom horizonte ako 
aktivita so zvýšením stupňom potenciálu. Na území obcí sa nachádza vodný tok- rieka 
Poprad, ktorý je vhodný na viacdenný splav, splavný počas sezóny a to aj pre menej 
skúsených vodákov.     

V rámci aktivity horolezectvo vykazujú obce nulový stupeň potenciálu z dlhodobého 
časového horizontu, pretože na území sa nenachádzajú ani cvičné skaly.  

 

2.2.2.  Audit potenciálu aktivít viazaných na vytvorené/ antropogénne prostredie. 
 

V rámci aktivity pobyt/rekreácia v kúpeľoch sa na území obcí nevyskytujú kúpele, 
preto územie obcí vykazuje v strednodobom horizonte základný stupeň potenciálu.  

Aktivita poznávanie kultúrno-historických pamiatok vykazuje na území obcí 
v strednodobom horizonte základný stupeň potenciálu, keďže sa jedná o územie s výskytom 
kultúrnych pamiatok bez väčšej koncentrácie a priemernej atraktívnosti pre cestovný ruch. 

Aktivita návšteva múzeí a galérií územie je možné hodnotiť v rámci strednodobého 
horizontu s dobrým stupňom potenciálu, v obci Čirč sa nachádza múzeum so stálou 
expozíciou ( Múzeum Mirona Podhájeckého).  

Aktivitu návšteva podujatí(kultúrne, športové, spoločenské, cirkevné) je možné 
hodnotiť ako aktivitu so stupňom potenciálu dobrý, pretože v obciach sa organizujú 
zaujímavé podujatia, ktoré priťahujú návštevnosť takmer z celého Slovenska, resp. sú 
organizované podujatia s nadregionálnym významom. V tejto oblasti je veľmi dôležitým 
podujatím cirkevná púť každoročne usporadúvaná v obci Čirč, ktorá dosahuje takmer vysoký 
stupeň potenciálu, pretože je tu významný podiel návštevnosti aj so zahraničia. 
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Aktivita účasť na kongresoch a konferenciách je hodnotená nulovým stupňom 
potenciálu, pretože na území obcí sa nevyskytuje zariadenie s požadovanou kapacitou (aspoň 
dve sály s kapacitou aspoň 150 osôb). Na území obcí sa nenachádzajú žiadne zariadenia, v 
ktorých by mohli byť organizované kongresy a konferencie. 

Aktivita iné športové aktivity (golf, tenis, jazda na koni) je hodnotená v strednodobom 
horizonte základným stupňom potenciálu pre dané územie, pretože v obciach sa vyskytujú len 
niektoré športové zariadenia.  

Aktivita obchodný turizmus vykazuje na území obcí nulový potenciál, keďže sa tu 
nenachádza administratívno-správne centrum, aj keď obec Ľubotín predstavuje obec s 
potrebnou občiankou vybavenosťou ako bývalá stredisková obec.  

V rámci aktivity poznávanie miestnych tradícií je možné územiu priradiť zvýšený 
potenciál z krátkodobého horizontu, pretože na území sa vyskytujú viaceré nehmotné 
kultúrno-historické zdroje.  Na území obcí sa nachádzajú viaceré zaujímavé pamiatky, či už 
ide o sakrálne pamiatky, alebo zachovalé miestne tradície. 

Aktivita účasť/návšteva veľtrhov a výstav je hodnotená nulovým potenciálom, pretože 
na území obcí nie sú možnosti na organizovanie akcií väčšieho rozsahu, s účasťou 
zahraničných vystavovateľov a zahraničných turistov.   

 

2.2.3.  Audit potenciálu vybavenosti zariadeniami pre turizmus 

Aktivita prechodné ubytovanie je hodnotená na území obcí Čirč a Ľubotín nulovým 
potenciálom zo strednodobého horizontu, pretože v obciach sa nevyskytuje žiadne zariadenie 
prechodného ubytovania. Podobne to je aj pri hodnotení aktivity turistické/informačné 
kancelárie, pretože obce nemajú turistickú ani informačnú kanceláriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
„INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI“ 

42 

3.  Stratégia rozvoja cestovného ruchu ( marketingová štúdia ). 

3.1.  Faktory rozvoja a kľúčové disparity. 

 

Vychádzajúc zo spracovanej analýzy primárnej a sekundárnej ponuky CR, je možné 
identifikovať faktory rozvoja, ktoré sú predpokladom pre napredovanie cestovného ruchu v 
obciach Čirč a Ľubotín. Faktory rozvoja predstavujú dôležité podnety, či už súčasne 
existujúce, alebo budúce podnety, prostredníctvom ktorých je možné zmierňovať 
identifikované kľúčové disparity. 

Hlavné faktory rozvoja: 

• pravidelné, každoročne usporiadané kultúrne a športové podujatia regionálneho 
významu 

• dlhoročná tradícia cirkevnej púte na horu Uhliská medzinárodného, celoslovenského a 
regionálneho významu 

• vhodné prostredie pre vidiecku turistiku a agroturistiku 
• možnosť využívania špecifických foriem cestovného ruchu- poľovníctvo, rybárstvo 
• polohový potenciál obcí- poľské pohraničie, blízkosť Vysokých Tatier, pohorie 

Čergov 
• výborné predpoklady územia pre pešiu turistiku 
• blízkosť rieky Poprad- vodné športy, adrenalínové športy 

 
Pri stanovení stratégie CR je potrebné stanoviť také opatrenia a aktivity, ktoré eliminujú 
kľúčové disparity, prestavujúce negatívne javy brzdiace smerovanie rozvoja požadovaným 
smerom a ich odstránenie resp. zmiernenie je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených cieľov. 
 
Kľúčové disparity: 
 

• nedostatočná vybavenosť obcí základnou infraštruktúrou pre CR 
• neexistencia komplexnej ponuky služieb CR  
• nerozvinutý vidiecky turizmus a agroturizmus 
• nevyužitý rozvojový potenciál pre CR ( prírodné podmienky, kultúrno-historické 

podmienky) 
• neexistujúci komunikačný a informačný systém  CR 
• žiadne marketingové aktivity CR a propagácia okolia 
• nespolupráca možných aktérov CR 
• nezáujem miestneho obyvateľstva o rozvoj CR  a o podnikanie v CR 

 
Prioritné formy rozvoja CR v obciach Čirč a Ľubotín 

� Prírodný turizmus (poľovníctvo, rybolov, pešia turistika) 
- predstavuje spôsob spoznávania, aktívne cestovanie, pobyt a pohyb v prírode spojený s 
rekreáciou a oddychom. Pešia turistika  je považovaná za najrozšírenejší druh turistiky a preto 
je nevyhnutné smerovať aktivity k jej zabezpečeniu, taktiež rybolov a predovšetkým 
poľovníctvo sa v posledných rokoch teší veľkej obľube, ktoré má v danej lokalite dôležitú 
kultúrnu a historickú hodnotu, tradíciu. Obce Čirč a Ľubotín majú k dispozícii atraktívne 
prírodné prostredie, prírodné pamiatky, vodné plochy, ktoré sú výborným predpokladom pre 
ich využívanie v cestovnom ruchu.  
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� Vidiecky turizmus a agroturistika 
- ide o využívanie voľného času na pohyb na vidieku spojený s rôznymi rekreačnými 
aktivitami, bývaním v typických vidieckych sídlach, vo vidieckych domoch a pod. V 
posledných rokoch je pre  vidiecky turizmus, agroturistiku charakteristický vzrastajúci záujem 
turistov, prináša pre územie mnohé výhody a je jednou z najšetrnejších foriem cestovného 
ruchu. Obce Čirč a Ľubotín majú výborné atribúty stať sa vyhľadávanou destináciou práve pre 
vidiecky turizmus a agroturistiku.  

� Kultúrny turizmus ( cirkevné púte, kultúrno-spoločenské podujatia, poznávanie 
miestnych tradícií a kultúrneho dedičstva) 

- hlavným účelom je cestovanie a spoznávanie miestnych kultúrnych hodnôt, resp. ide o 
pohyb turistov podnietený predovšetkým kultúrnymi motívmi na jednej strane a na druhej 
strane ide o prezentáciu kultúrneho dedičstva, prezentácie terajšej kultúrnej tvorby v 
konkrétnom území. Kultúrny turizmus zahŕňa každodenný život konkrétneho územia, 
obyčajov, tradícií, festivalov a kultúrnych pamiatok. Obce Čirč a Ľubotín majú v tomto smere 
čo ponúknuť, preto je nevyhnutné orientovať rozvoj cestovného ruchu aj týmto smerom. 

� Rekreácia a pobyt pri vode, vodné športy 
- pobyt pri vode spojený s trávením voľných chvíľ a dovoleniek je jednou z najrozšírenejších 
foriem cestovného ruchu na Slovensku. Rekreáciu a pobyt pri vode môže poskytovať vodná 
plocha štrkovísk v blízkosti obce Ľubotín ako aj rieka Poprad, ktorá poskytuje možnosti pre 
vodné športy. 

 

3.2.  Východiská stratégie rozvoja CR. 

 
Cestovný ruch je možné považovať za osobitú časť sektora služieb, ktorá nie je 

oddelená od ostatných častí hospodárstva, rozvoj cestovného ruchu ovplyvňujú aj ďalšie časti 
hospodárstva ako napr. stavebníctvo, dopravný priemysel, poľnohospodárstvo, kultúra a pod. 
Pri spracovaní stratégie rozvoja je preto nevyhnutné pozerať sa na územie ako celok a brať do 
úvahy všetky okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na smerovanie rozvoja.  
 V oblasti rozvoja cestovného ruchu obcí Čirč a Ľubotín je potrebné upriamiť činnosti 
k vybudovaniu a rozvíjaniu odvetvia cestovného ruchu v štruktúre regionálneho hospodárstva 
a zamerať sa na zvýšenie konkurencieschopnosti, sociálnoekonomických príležitostí, rastu 
životnej úrovne obyvateľov obcí. Je potrebné venovať aj veľkú pozornosť na rast 
kvalifikačných zdrojov v cestovnom ruchu a sústrediť sa na kvalitu služieb a budovanie 
imidžu obce. Realizovaním aktivít v oblasti rozvoja CR je potrebné vybudovať a rozvíjať 
infraštruktúru CR v súlade s potrebami obce, v súlade s regiónom, so zameraním na 
kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj zariadení CR a ich základných  a doplnkových služieb.  
 Územie obcí svojou prírodnou scenériou, historickým potenciálom a lokalizačnými 
predpokladmi vytvára podmienky pre dynamickejší rozvoj cestovného ruchu. V danej oblasti 
je potrebné zamerať sa aj na estetizáciu a zvyšovanie príťažlivosti územia obcí, orientovať sa 
na vytváranie a rozvoj takej ponuky služieb CR, ktoré vychádzajú z podmienok a tradícií 
daného územia. Činnosti zamerať aj na vytváranie informačných systémov obce, ktoré budú 
cielene navádzať turistov do jednotlivých častí obce, k zaujímavostiam, k dôležitým 
turistickým lokalitám a významným miestam.  

Rozvoj cestovného ruchu v obciach je možný úspešne uskutočniť za podmienok, že 
budú v obciach fungovať predovšetkým základné atribúty ako napr. dobudovaná technická a 
turistická infraštruktúra, existencia produktov CR, turistický informačný systém a propagácia 
obcí ako destinácii CR. 
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Obce Čirč a Ľubotín sa vyznačujú stabilizovaným demografickým vývojom, 
zvyšovaním počtu obyvateľov a jeho stabilizácia. Obe obce, predovšetkým obec Ľubotín, sa 
stala centrom služieb aj pre okolité obce ( zdravotné služby, polícia a záchranná služba). Obce 
by mali sústrediť pozornosť a svoje snahy predovšetkým na udržanie priaznivého 
demografického vývoja a to aj prostredníctvom dobudovania základnej infraštruktúry, 
udržaním siete služieb a budovaním nových služieb a ich skvalitňovaním, zabezpečenie 
dobrej dostupnosti obcí, veľmi dôležitú úlohu zohráva taktiež úprava a vzhľad obce. Dôležité 
je taktiež upozorňovať na atraktívne turistické ciele v obciach a ich okolí, ich využívanie na 
rozvoj cestovného ruchu, ktorý pri vhodnom zapojení miestneho obyvateľstva môže 
zabezpečiť zlepšenie ich ekonomického postavenia zvýšením ich príjmov.  

Pri rozvoji cestovného ruchu obcí Čirč a Ľubotín, v každej jeho fáze, je nevyhnutné 
upozorňovať na  silné stránky a príležitosti, upriamiť sa na vhodnú propagáciu území obcí 
a nielen pripraviť, ale aj realizovať marketingovú stratégiu rozvoja cestovného ruchu obcí, je 
potrebné upriamovať pozornosť na dôležité kultúrne a cirkevné aktivity v obciach.  
Stratégia rozvoja cestovného ruchu taktiež predpokladá rozhodnutie, resp. dohodu obecných 
zastupiteľstiev o poradí realizácie jednotlivých aktivít, ich poradie sa odzrkadlí v časovej 
usporiadanosti ich realizácie, ktorá môže byť jednak orientačná, ale na druhej strane aj 
záväzná, vychádzajúc z prístupu a činnosti obecných zastupiteľstiev. 
 
 Silné stránky obcí definované vo SWOT analýze obcí Čirč a Ľubotín, ktorými sú 
nenarušená príroda, bohatý prírodný potenciál, pohorie Čergov, rieka Poprad, turistické trasy 
v blízkom okolí, rybárske revíry, výborné lokalizačné predpoklady,  história obcí, tradície 
a kultúra sú devízou, ktorú je nevyhnutné maximálne využiť pre rozvoj cestovného ruchu 
v obciach so zabezpečením, resp. ich zachovaním aj pre ďalšie generácie. 
 Na základe uvedeného je potrebné stanoviť strategický cieľ rozvoja CR v obciach Čirč 
a Ľubotín, definovať jednotlivé priority rozvoja, k nim prislúchajúce špecifické ciele, na 
dosiahnutie ktorých je potrebné stanoviť konkrétne opatrenia a aktivity, realizáciou ktorých sa 
zabezpečí rozvoj cestovného ruchu v obciach Čirč a Ľubotín požadovaným smerom. 
 Strategický cieľ je vo všeobecnosti založený na prirodzených a všeobecne platných 
princípoch, splnením strategického cieľa by sa mala naplniť vízia rozvoja CR. Strategický 
cieľ vo všeobecnosti sleduje spoločenský zámer. Špecifické ciele predstavujú ciele, ktoré je 
možné dosiahnuť prostredníctvom realizácie konkrétnych opatrení, predstavujú výsledok, 
ktorý je možné dosiahnuť za presne určený čas prostredníctvom napĺňania stanovených 
opatrení. Opatrenia predstavujú zákrok/zásah na dosiahnutie istého výsledku a to 
prostredníctvom realizácie konkrétnych aktivít. 
 
 

3.3.  Stratégia, jej priority, ciele a opatrenia. 

 
Vízia rozvoja CR v obciach Čirč a Ľubotín: 

Obce Čirč a Ľubotín sú významnou oblasťou CR Slovenska. CR sa významným spôsobom 
podieľa na hospodárstve obcí. Obce Čirč a Ľubotín disponujú potrebnou komplexnou a 

funkčnou infraštruktúrou CR. 
 

Strategický cieľ: 
 Zabezpečenie rozvoja a zvýšenie významu cestovného ruchu na území obcí Čirč a Ľubotín, 
v štruktúre hospodárstva obcí a tým zvýšenie kvality života obyvateľov obcí s dôrazom na 

trvalo udržateľný rozvoj územia. 
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Priorita 1: Infraštruktúra 
Priorita 2: Rozvoj produktov CR 
Priorita 3: Marketing a propagácia 
 

Priorita 1: Infraštruktúra 

Odôvodnenie: CR je jedným z odvetví, ktoré ovplyvňuje všetky oblasti života a hospodárstva, 
dáva predpoklady na rozvoj územia. Aby bolo možné v obciach ponúkať služby CR, je 
nevyhnutné vybudovať základnú infraštruktúru CR a zároveň aj základnú infraštruktúru obcí. 
V obciach je potrebné dobudovať a zrekonštruovať základnú technickú infraštruktúru ako aj 
infraštruktúru CR. Z analýzy územia vyplýva, že v obciach nie je zabezpečená takmer žiadna 
infraštruktúra CR a preto je potrebné zamerať aktivity v nasledujúcom období na 
vybudovanie infraštruktúry CR. V obciach sú v zlom technickom stave aj miestne 
komunikácie, nie je vybudovaná splašková kanalizácia a ČOV. Nedostatočnou infraštruktúrou 
CR a technickou infraštruktúrou obce strácajú na svojej atraktivite, vykazujú ale vysoký 
turistický potenciál  a preto je potrebné orientovať ciele na lepší, bezproblémový prístup, 
zlepšenie stavu základnej technickej infraštruktúry, občianskej vybavenosti a vybavenosti 
infraštruktúrou cestovného ruchu. Realizácia daného cieľa prispeje k zvýšeniu atraktivity 
územia ale aj k zvýšeniu zamestnanosti, k zvýšeniu kvality života v obciach Čirč a Ľubotín.  

Špecifický cieľ 1.1. Dobudovaná základná infraštruktúra územia 

Opatrenie 1.1.1. Miestne komunikácie 

Cieľ opatrenia: Zlepšenie stavu existujúcich ciest IV. triedy, chodníkov a vybudovanie 
nových miestnych komunikácií a parkovacích plôch. 

Opatrenie 1.1.2. Estetizácia obcí 

 Cieľ opatrenia: Zatraktívnenie vzhľadu obcí, verejných priestranstiev a zabezpečenie 
príťažlivosti územia obcí z dôvodu dôležitosti estetického prostredia obcí pri rozvoji 
cestovného ruchu. 

Opatrenie 1.1.3. Výstavba a dobudovanie technickej infraštruktúry územia. 

Cieľ opatrenia: Zabezpečenie základnej vybavenosti potrebnej na splnenie základných 
technických podmienok územia pre ďalší rozvoj obcí, zabezpečenie infraštruktúry, ktorá 
prispeje dobrému fungovaniu a obslužnosti územia.  

 

Špecifický cieľ 1.2. Infraštruktúra CR. 

Opatrenie 1.2.1. Vybudovanie ubytovacích a stravovacích kapacít. 

Cieľ opatrenia: Vytvorenie základných predpokladov na poskytovanie základných 
služieb CR. 

Opatrenie 1.2.2. Vytvorenie ubytovacích kapacít na súkromí. 

Cieľ opatrenia: Vytvorenie základných predpokladov na poskytovanie základných 
služieb CR, využitie voľných objektov v obci na nízko kapacitné ubytovanie a vytvorenie 
možností podnikania pre miestnych obyvateľov.  
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Opatrenie 1.2.3. Dobudovanie športovo-rekreačných zariadení. 

Cieľ opatrenia: Vytvorenie predpokladov na vznik základných atribútov občianskej 
vybavenosti územia na športové vyžitie pre obyvateľov obce a návštevníkov obce ako 
základnej vybavenosti územia. 

Opatrenie 1.2.4. Budovanie prvkov priestorovej orientácie obcí. 

Cieľ opatrenia: Zlepšenie orientácie v obciach, upozornenie na zaujímavé obecné 
atraktivity. 

Priorita 2: Komplexná ponuka služieb CR 

Odôvodnenie: V rámci priority cestovný ruch ide predovšetkým o vytvorenie komplexných 
produktov cestovného ruchu. Z analýzy územia vyplývajú výborné predpoklady na rozvoj 
cestovného ruchu ( prírodné prostredie, lokalizácia, kultúrno-spoločenské podujatia, cirkevná 
púť a pod.), ale na území obcí sa nenachádzajú takmer žiadne konkrétne služby cestovného 
ruchu. Prioritu cestovný ruch je možné naplniť vytvorením nových produktov CR a ich 
rozširovaním. Pôjde predovšetkým o aktivity, ktoré zabezpečia rozvoj CR, vznik základných 
atribútov pre využívanie potenciálu územia. Je potrebné zamerať snahy a pozornosť na tvorbu 
a následné skvalitňovanie služieb v CR, vytváranie doplnkových služieb CR, dopĺňať ponuku 
aj regionálnymi produktmi a tak zabezpečiť poskytovanie služieb CR celoročne, vytvoriť 
celoročnú ponuku služieb CR. Na zabezpečenie rozvoja CR v obciach je potrebné zosúladiť 
jednotlivé aktivity, koordinovať postupy a vytvoriť systém spolupráce jednotlivých aktérov 
CR.  Pri zabezpečení komplexnosti ponuky cestovného ruchu má opodstatnenú úlohu taktiež 
tvorba partnerstiev, upevňovanie cezhraničnej spolupráce.  

Špecifický cieľ 2.1: Vytvorenie produktov CR a rozširovanie ponuky služieb CR. 

Opatrenie 2.1.1. Pešia turistika, cykloturistika. 

Cieľ opatrenia: Vytvorenie predpokladov na rozvoj pešej turistiky a cykloturistiky v 
obciach a ich blízkosti. 

Opatrenie 2.1.2. Efektívne využitie kultúrneho a prírodného potenciálu pre potreby CR 

Cieľ opatrenia: Využitie kultúrneho a prírodného potenciálu na tvorbu ponuky 
cestovného ruchu.  

Opatrenie 2.1.3. Vybudovanie doplnkových služieb celoročného využitia 

Cieľ opatrenia: Zabezpečenie doplnkových služieb, ktoré budú môcť byť využívané 
celoročne, bez závislosti od ročného obdobia a počasia, čím sa eliminuje sezónnosť 
návštevnosti územia. 

Špecifický cieľ 2.2.  Budovanie partnerstiev CR na miestnej, regionálnej a medzinárodnej 
úrovni.  

Opatrenie 2.2.1. Zabezpečenie spolupráce obcí a subjektov CR. 

Cieľ opatrenia: Spolupráca miestnych aktérov pri zabezpečení rozvoja CR a jeho 
ďalšieho smerovania. 
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Opatrenie 2.2.2. Vytvorenie orgánu CR na území obcí ako orgánu zodpovedného za 
rozvoj CR. 

Cieľ opatrenia: Cielená kontrola, usmerňovanie a monitorovanie rozvoja cestovného 
ruchu v obciach. 

Priorita 3.: Marketing a propagácia 

Odôvodnenie: Situácia v oblasti marketingu a propagácie je poznačená nízkou aktivitou obcí 
ako aj miestnych obyvateľov pri zúčastňovaní sa na cestovnom ruchu. V obciach nie sú 
žiadne informačné aktivity smerujúce k predstaveniu obcí ako možných aktérov CR, 
neexistuje takmer žiadna propagácia. Je potrebné zabezpečiť dostatočnú propagáciu obcí, 
ktorú je možné podporiť cielenými marketingovými akciami obcí, vydaním propagačných 
materiálov, zlepšením internetovej prezentácie obcí prostredníctvom rekonštrukcie obecných 
web stránok, ich prepojením s atrakciami v obci a pod. 

Špecifický cieľ 3.1. Propagácia obce 

Opatrenie 3.1.1. Propagačné materiály. 

Cieľ opatrenia: Zvyšovanie povedomia o obciach, ich prezentácia, zlepšenie 
propagácie. 

Opatrenie 3.1.2. Koordinácia propagácie obcí, podujatí organizovaných obcou a 
atrakcií. 

Cieľ opatrenia: Zabezpečenie jednotného postupu a zosúladenie aktivít obcí v rámci 
propagácie. 

Opatrenie 3.1.3. Vytvorenie jednotného systému propagácie CR na webových 
stránkach obcí 

Cieľ opatrenia: Zosúladenie postupu obcí v rámci ich propagácie. 

Špecifický cieľ 3.2. Marketingový plán CR obcí Čirč a Ľubotín 

Opatrenie 3.2.1. Spracovanie stratégie rozvoja CR obcí Čirč a Ľubotín. 

Cieľ opatrenia: Zvýšenie atraktívnosti obcí ako aktérov cestovného ruchu. 
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PRIORITA 1: INFRAŠTRUKTÚRA 
Špecifické ciele Opatrenia Aktivity 
1.1. Dobudovaná 
základná 
infraštruktúra 
územia 
 

1.1.1.Miestne komunikácie 
 

a)rekonštrukcia miestnych 
komunikácií a chodníkov. 
 
b)dostavba miestnej siete cestných 
komunikácií. 
c)výstavba nových chodníkov 
d) rekonštrukcia lávky  

1.1.2.Estetizácia obcí a)estetizácia autobusových zastávok 
b) vybudovanie oddychových zón s 
lavičkami, altánkami, okrasnou 
zeleňou 
c) rekonštrukcia a estetizácia centra 
obce 
d)výstavba verejných hygienických 
zariadení 

1.1.3.Výstavba a 
dobudovanie technickej 
infraštruktúry územia 
 

a)dobudovanie kanalizačnej siete 
 
 
b)vybudovanie kanalizačnej siete a 
ČOV 
c)dobudovanie vodovodnej siete 

1.2. Infraštruktúra 
CR. 

1.2.1. Vybudovanie 
ubytovacích a stravovacích 
kapacít 

a) vytipovanie vhodných objektov, 
resp. pozemkov na 
vybudovanie/vytvorenie ubytovacích a 
stravovacích kapacít 
b) výstavba a rekonštrukcia 
stravovacích zariadení 
c) výstavba ubytovacích zariadení s 
kapacitou max. 10 lôžok 

1.2.2. Vytvorenie 
ubytovacích kapacít na 
súkromí. 
 

a) vytipovanie vhodných objektov na 
vytvorenie ubytovania na súkromí 
b) motivácia obyvateľov a súkromných 
podnikateľov k zapájaniu sa do rozvoja 
CR aj prostredníctvom ubytovávania 
na súkromí 

1.2.3. Dobudovanie športovo-
rekreačných zariadení. 
 

a) vypracovanie systému podpory 
športových a kultúrnych aktivít 
b) rekonštrukcia a modernizácia 
kultúrnospoločenských zariadení 
c) vybudovať športovo- rekreačnú 
zónu, športoviská 
d) rekonštrukcia amfiteátru 

1.2.4. Budovanie prvkov 
priestorovej orientácie obcí. 

a) budovanie a osadzovanie 
informačných tabúľ a pútačov 
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PRIORITA 2: KOMPLEXNÁ PONUKA SLUŽIEB CR 
Špecifický cieľ Opatrenie Aktivity 
2.1. Vytvorenie 
produktov CR a 
rozširovanie ponuky 
služieb CR. 

2.1.1. Pešia turistika, 
cykloturistika 

a) budovanie nových turistických 
chodníkov 
b) údržba existujúcich turistických 
chodníkov 
c) zapojenie sa do projektu budovania 
turistických cyklotrás a podpora 
výstavby cyklistických chodníkov 

2.1.2. Efektívne využitie 
kultúrneho a prírodného 
potenciálu pre potreby CR 

a) podpora vypracovania štúdie na 
využívanie vodných plôch po ťažbe 
štrkopieskov na rozvoj CR, rybárstva a 
vodných športov 

2.1.3. Vybudovanie 
doplnkových služieb 
celoročného využitia 

a) vytvorenie športových areálov na 
trávenie voľného času aktívnym 
spôsobom (fitnes, sauna, welness) 

2.2 Budovanie 
partnerstiev CR na 
miestnej, regionálnej 
a medzinárodnej 
úrovni 

2.2.2. Zabezpečenie 
spolupráce obcí a subjektov 
CR. 

a) vytvorenie partnerstiev obcí so 
súkromnými podnikateľmi pre 
spoluprácu v oblasti rozvoja CR v 
obciach 
b) určenie konkrétnych úloh, 
rozdelenie zodpovednosti pri rozvoji 
CR jednotlivým partnerom 
c) vytvorenie inštitucionálneho rámca 
pre spoluprácu všetkých partnerov v 
oblasti CR 

2.2.3. Vytvorenie orgánu CR 
na území obcí ako 
zodpovedného za rozvoj CR. 
 

a) kreácia orgánu, resp. komisie pri 
obecnom zastupiteľstve 
b) stanovenie úloh v oblasti rozvoja 
CR, kontrola ich plnenia a určenie 
zodpovednosti za ich splnenie 
c) spracovávanie hodnotiacich správ 
realizácie stratégie rozvoja CR  
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PRIORITA 3: MARKETING A PROPAGÁCIA 
Špecifický cieľ Opatrenie Aktivity 
3.1. Propagácia obcí 
Čirč a Ľubotín 
 

3.1.1. Propagačné materiály 
obcí. 

a) vytvorenie jednotného 
propagačného materiálu obcí Čirč a 
Ľubotín 
b) vytvorenie kalendára kultúrnych, 
spoločenských, športových a 
cirkevných podujatí organizovaných v 
obciach 
c) pravidelné aktualizovanie a 
zosúladenie kalendára kultúrnych, 
spoločenských, športových a 
cirkevných podujatí organizovaných v 
obciach a jeho sprístupnenie na 
internetových stránkach obcí a 
informačných portáloch 

3.1.2.Koordinácia propagácie 
obcí, podujatí  
organizovaných obcou. 

a) využívanie  a poskytovanie 
informácií prostredníctvom kalendárov 
podujatí s celoslovenským a 
medzinárodným rozptylom 
uverejnených na internete- turistické 
informačné portály 
b) vytvorenie jednotného loga 
používaného pri prezentácií obcí v 
oblasti CR 
c) previazanie internetových stránok 
obcí s atrakciami v obciach 
a v blízkom okolí 

3.1.3. Vytvorenie jednotného 
systému propagácie CR na 
webových stránkach obcí 

a) webovú stránku obcí doplniť o 
dôležité informácie o produktoch CR, 
o ponuke služieb CR, o všetkých 
možnostiach, ktoré dané územie 
ponúka. 

3.2. Marketingový 
plán CR obcí Čirč a 
Ľubotín 

3.2.1.Spracovanie stratégie 
rozvoja CR obcí Čirč a 
Ľubotín 

a) spracovanie adresného auditu 
potenciálu CR v obciach Čirč a 
Ľubotín 
b) nastavenie aktivít v oblasti rozvoja 
CR  s cieľom napĺňania priorít rozvoja 
v súlade s územnoplánovacou 
dokumentáciou obcí 
c) stanovenie harmonogramu plnenia 
strategického dokumentu v oblasti 
rozvoja CR a kontrola jeho plnenia 
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4.  Akčný plán realizácie stratégie rozvoja CR.  

 Akčný plán predstavuje plán konkrétneho napĺňania stanovených cieľov stratégie 
rozvoja CR, t.j. plánovanie realizácie jednotlivých aktivít s uvedením predpokladanej 
finančnej alokácie, stanovením času ( použitie dvoch časových horizontov- krátkodobý- 
predpoklad realizácie do roku 2015 a dlhodobý- predpoklad realizácie do roku 2020) ich 
realizácie a merateľných ukazovateľov, ktorý slúžia na monitorovanie a kontrolu napĺňania 
jednotlivých aktivít. 

Akčný plán predstavuje súbor krokov, ktorými sa postupne naplní stanovený 
strategický cieľ. akčný plán by mal predstavovať aj podklad pre samosprávu pri príprave 
každoročného rozpočtu a mal by vychádzať z finančných možností obce. 

 
4.1.  Akčný plán realizácie stratégie- Obec Čirč 
 
Priorita 1: Infraštruktúra 

Špecifický cieľ 1.1.: Dobudovaná základná infraštruktúra územia 

Opatrenie Aktivita Merateľný 
ukazovateľ/jednotk
a 

Čas. 
horizont 

Finančná 
alokácia 
(Eur) 

1.1.1. Miestne 
komunikácie 

Rekonštrukcia 
miestnych komunikácií 
a chodníkov 

Dĺžka 
zrekonštruovaných 
resp. 
zmodernizovaných 
miestnych 
komunikácií  a 
chodníkov / m 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

 
 
 
 
 
384 375 

1.1.2. Estetizácia 
obcí 

Estetizácia 
autobusových zastávok 

Počet zastávok / 
počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

Vybudovanie 
oddychových zón s 
lavičkami, altánkami, 
okrasnou zeleňou 

Zrealizovanie 
vybudovania 
oddychových zón / 
áno resp. nie 
Počet vysadenej 
novej zelene / počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

Rekonštrukcia a 
estetizácia centra obce 

Zrealizovanie 
rekonštrukcie a 
estetizácie centra 
obce / áno resp. nie 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

1.1.3. Výstavba a 
dobudovanie 
technickej 
infraštruktúry 

Dobudovanie 
kanalizačnej siete 

Dĺžka vybudovanej 
kanalizácie / m 
Počet napojených 
objektov / počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

1 500 000 

Dobudovanie 
vodovodnej siete 

Dĺžka vybudovaného 
vodovodu / m 
Počet napojených 
objektov / počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

245 000 
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Špecifický cieľ 1.2.: Infraštraštruktúra CR 

Opatrenie Aktivita Merateľný 
ukazovateľ / 
jednotka 

Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia 
(EUR) 

1.2.1. 
Vybudovanie 
ubytovacích a 
stravovacích 
kapacít 

Vytipovanie vhodných 
objektov, resp, 
pozemkov na 
vybudovanie/vytvorenie 
ubytovacích a 
stravovacích kapacít 

Vhodné pozemky 
resp. objekty / počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

300 

Výstavba a 
rekonštrukcia 
stravovacích zariadení 

Zrekonštruované 
resp. vytvorené 
stravovacie 
zariadenia / počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

70 000 

Výstavba resp. 
rekonštrukcia 
ubytovacích zariadení s 
kapacitou max. 10 
lôžok 

Vytvorené lôžka/ 
počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

50000 

1.2.2. Vytvorenie 
ubytovacích 
kapacít na 
súkromí 

Vytipovanie vhodných 
objektov na vytvorenie 
ubytovania na súkromí 

Vhodné objekty / 
počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

200 

Motivácia miestnych 
obyvateľov  a 
súkromných 
podnikateľov k 
zapájaniu sa do rozvoja 
CR aj prostredníctvom 
ubytovávania na 
súkromí 

Organizované 
stretnutia a akcie 
zamerané na 
zvýšenie povedomia 
o CR a na motiváciu 
v oblasti CR/ počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

300 

1.2.3. 
Dobudovanie 
športovo 
rekreačných 
zariadení 

Vypracovanie systému 
podpory športových a 
kultúrnych aktivít 

Spracovaný systém 
podpory športových 
a kultúrnych aktivít / 
áno resp. nie 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

100 

Rekonštrukcia a 
modernizácia 
kultúrnospoločenských 
zariadení 

Zrekonštruované a 
zmodernizované 
kultúrnospoločenské 
zariadenia / počet 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

6 000 

Vybudovať športovo-
rekreačnú zónu, 
športoviská 

Športovo rekreačné 
zóny, športoviská / 
počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

55 000 

Rekonštrukcia 
amfiteátru 

Zrekonštruovaný 
amfiteáter / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

10 000 

1.2.4. Budovanie 
prvkov 
priestorovej 
orientácie obcí 

Budovanie a 
osadzovanie 
informačných tabúľ a 
pútačov 

Osadené informačné 
tabule a pútače / 
počet 

Krátkodobý- 
do roku 2015 

1 500 
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Priorita 2: Komplexná ponuka služieb CR 

Špecifický cieľ 2.1. Vytvorenie produktov CR a rozširovanie ponuky služieb CR. 
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia 

2.1.1. Pešia 
turistika, 
cykloturistika 

Budovanie 
nových 
turistických 
chodníkov 

Turistický 
chodník / m 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

1000 

Údržba 
existujúcich 
turistických 
chodníkov 

Udržiavané 
turistické 
chodníky / m 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

400 

2.1.3. 
Vybudovanie 
doplnkových 
služieb 
celoročného 
využitia 

Vytvorenie 
športových 
areálov na 
trávenie 
voľného času 
aktívnym 
spôsobom 
(fitnes, sauna, 
wellness) 

Športový areál 
na trávenie 
voľného času 
aktívnym 
spôsobom 
(fitnes, sauna, 
wellness) / áno 
resp. nie 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

10000 

 

Priorita 3: Marketing a propagácia 

Špecifický cieľ 3.1. Propagácia obcí Čirč a Ľubotín 
 
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančný plán 

3.1.1. 
Propagačné 
materiály obcí 
 
3.1.2. 
Koordinácia 
propagácie 
obcí, podujatí 
organizovaných 
obcou. 
 

Vytvorenie 
jednotného 
propagačného 
materiálu obcí 
Čirč a Ľubotín 

Propagačný 
materiál o obci / 
počet ks 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

15 000 

Vytvorenie 
kalendára 
kultúrnych, 
spoločenských, 
športových a 
cirkevných 
podujatí 
organizovaných 
v obci  

Kalendár 
kultúrnych, 
spoločenských, 
športových a 
cirkevných 
podujatí 
organizovaných 
v obci / áno 
resp. nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

100 

Pravidelné 
aktualizovanie a 
zosúladenie 
kalendára 
kultúrnych, 
spoločenských, 

Aktuálny 
kalendár 
zverejnený na 
internete a 
ďalších verejne 
prístupných 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

100 
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športových a 
cirkevných 
podujatí 
organizovaných 
v obci a jeho 
sprístupnenie na 
internetových a 
informačných 
portáloch 

miestach / áno 
resp. nie 

3.1.2. 
Koordinácia 
propagácie 
obcí, podujatí 
organizovaných 
obcou. 
 

Využívanie  a 
poskytovanie 
informácií 
prostredníctvom 
kalendárov 
podujatí s 
celoslovenským 
a 
medzinárodným 
rozptylom 
uverejnených na 
internete- 
turistické 
informačné 
portály 

Využívanie 
turistických 
informačných 
portálov / áno 
resp. nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

100 

Vytvorenie 
jednotného loga 
používaného pri 
prezentácií obcí 
v oblasti CR 

Logo pre obce 
využívané pri 
prezentácii obcí 
v CR / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

200 

Previazanie 
internetových 
stránok obcí 
s atrakciami 
v obciach 
a v blízkom 
okolí 

Previazanie 
internetových 
stránok obcí / 
áno resp. nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

200 

3.1.3. 
Vytvorenie 
jednotného 
systému 
propagácie CR 
na webových 
stránkach obcí 

Webovú stránku 
obcí doplniť o 
dôležité 
informácie o 
produktoch CR, 
o ponuke služieb 
CR, o všetkých 
možnostiach, 
ktoré dané 
územie ponúka. 

Doplnená 
webová stránka 
obcí / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

200 

Špecifický cieľ 3.2. Marketingový plán CR obcí Čirč a Ľubotín  
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia 
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(EUR) 
3.2.1. 
Spracovanie 
stratégie 
rozvoja CR obcí 
Čirč a Ľubotín 

Spracovanie 
adresného auditu 
potenciálu CR v 
obciach Čirč a 
Ľubotín 

Spracovaný 
adresný audit 
obcí / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- do 
roku 2013 

 

Nastavenie aktivít 
v oblasti rozvoja 
CR s cieľom 
napĺňania priorít 
rozvoja v súlade s 
územnoplánovacou 
dokumentáciou 
obcí 

Aktivity rozvoja 
CR / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- do 
roku 2013 

100 

Stanovenie 
harmonogramu 
plnenia 
strategického 
dokumentu v 
oblasti rozvoja CR 
a kontrola jeho 
plnenia 

Harmonogram a 
jeho každoročná 
aktualizácia / 
áno resp. nie 

Krátkodobý- do 
roku 2013 

100 

 

4.2.  Akčný plán realizácie stratégie- Obec Ľubotín 

Priorita 1: Infraštruktúra 

Špecifický cieľ 1.1. Dobudovaná základná infraštruktúra územia 
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia (Eur) 

1.1.1. Miestne 
komunikácie 

Rekonštrukcia a 
dostavba 
miestnej siete 
cestných 
komunikácií 

Dĺžka 
zrekonštruovaných 
resp. 
zmodernizovaných, 
dostavaných 
miestnych 
komunikácií  / m 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

 
 
 
 
 
 
304 107 
 Výstavba 

nových 
chodníkov 

Dĺžka nových 
chodníkov / m 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

Rekonštrukcia 
lávky cez riečku 
Ľubotínka 

Zrekonštruovaná 
lávka / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

1.1.2. 
Estetizácia a 
revitalizácia 
obce 

Estetizácia 
autobusových 
zastávok- 
rekonštrukcia a 
modernizácia 

Rekonštrukcia 
autobusovej 
zastávky / áno 
resp. nie 

Krátkodobý- do 
roku 2015 
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autobusovej 
zastávky 
Výstavba 
verejných 
hygienických 
zariadení 

Vybudované 
hygienické 
zariadenie / počet 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

Vybudovanie 
oddychových 
zón a ihrísk 

Oddychové zóny a 
ihriská / počet 

Krátkodobý- do 
roku 2015 

1.1.3. Výstavba 
a dobudovanie 
technickej 
infraštruktúry 
územia 

Vybudovanie 
kanalizačnej 
siete a ČOV 

Vybudovaná 
kanalizačná sieť / 
m 
Kapacita ČOV 

Dlhodobý- do 
roku 2020 

1 892 000  

Dobudovanie 
vodovodnej 
siete 

Vybudovaná 
vodovodná sieť / m 
Počet napojených 
objektov / počet  

Dlhodobý- do 
roku 2020 

322 000 

Špecifický cieľ 1.2. Infraštruktúra CR 
 
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia 

1.2.1. 
Vybudovanie  
ubytovacích a 
stravovacích 
kapacít 

Vytipovanie vhodných 
objektov resp. 
pozemkov na 
vybudovanie/vytvorenie 
ubytovacích a 
stravovacích kapacít 

Pozemky/objekty 
vhodné na 
vytvorenie 
stravovacích 
resp. 
ubytovacích 
kapacít / počet 

Dlhodobý- 
do roku 
2020 

200 

1.2.3.Dobudovanie 
športovo 
rekreačných 
zariadení 

Vypracovanie systému 
podpory športových  a 
kultúrnych aktivít 

Systém podpory 
športových a 
kultúrnych 
aktivít / áno resp. 
nie 

Krátkodobý- 
do roku 
2015 

200 

Vybudovať športovo-
rekreačnú zónu, 
športoviská 

Športovo-
rekreačná zóna / 
áno resp. nie 

Dlhodobý- 
do roku 
2020 

55 000 

1.2.4. Budovanie 
prvkov 
priestorovej 
orientácie obcí 

Budovanie a 
osadzovanie 
informačných tabúľ a 
pútačov 

Osadené 
informačné 
tabule a pútače / 
áno resp. nie 

Dlhodobý- 
do roku 
2020 

1 500 
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Priorita 2: Komplexná ponuka služieb CR 

Špecifický cieľ 2.1. Vytvorenie produktov CR a rozširovanie ponuky služieb CR 
 
Opatrenie Aktivita Merateľný 

ukazovateľ 
Časový 
horizont 

Finančná 
alokácia (EUR) 

2.1.1. Pešia 
turistika, 
cykloturistika 

Zapojenie sa do 
projektu 
budovania 
turistických 
cyklotrás a 
podpora 
výstavby 
cyklistických 
chodníkov 

Dĺžka trás / km Dlhodobý- do 
roku 2020 

 
 
 
 
1 700 

2.1.2. Efektívne 
využitie 
kultúrneho a 
prírodného 
potenciálu pre 
potreby CR 

Podpora 
vypracovania 
štúdie na 
využívanie 
vodných plôch 
po ťažbe 
štrkopieskov na 
rozvoj 
cestovného 
ruchu, rybárstva 
a vodných 
športových 

Štúdia na 
spoločné 
využívanie  
vodných plôch 

Dlhodobý- do 
roku 2020 
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5.  Rozdelenie úloh a zodpovednosti 

5.1.  Úloha obce v oblasti rozvoja CR 

 V súčasnosti je oblasť cestovného ruchu organizovaná a koordinovaná 
prostredníctvom: 

• Národná rada SR- príslušný výbor 
• Vláda SR  
• Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja CR SR- Sekcia Cestovného 

ruchu 
• Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
• samosprávne kraje - útvary pre cestovný ruch 
• regionálne a miestne združenia cestovného ruchu 
• mestá a obce.36 

 
 V súčasnosti na Slovensku v oblasti cestovného ruchu je legislatívne vákuum, chýba  
právna norma upravujúca rozvoj cestovného ruchu, jeho organizačnú štruktúru, pravidlá pre 
jeho riadenie a spoluprácu jednotlivých subjektov ako aj určenie zodpovednosti od úrovne 
obcí až na štátnu úroveň.  

 Dôležitou právnou normou v oblasti podpory cestovného ruchu je Zákon č. 91/2010 Z. 
z.37 o podpore cestovného ruchu,  ktorý  upravuje podporu cestovného ruchu v Slovenskej 
republike, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom 
ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu.  

 Úloha obce v oblasti cestovného ruchu je upravená jednak zákonom č. 416/2001 Z. z. 
o prechode pôsobností z orgánov štátnej správy na obce, prehľad kompetencií (paragraf 2, 
písmeno tohto zákona):  

• vypracúvanie programov cestovného ruchu 
• koordinovanie spolupráce právnických osôb vo veciach cestovného ruchu 

 
 Úloha obce v oblasti rozvoja cestovného ruchu nie je daná žiadnou právnou normou, 
ale jej úloha v tejto oblasti vychádza z hlavnej úlohy obce, ktorá je stanovená zákonom č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení: ,, Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný 
rozvoj jej územia a potrieb jej obyvateľov".38 

 Medzi základné orgány obce patrí obecné zastupiteľstvo a starosta obce, ktorý by mali 
vykonávať aj úlohy v oblasti rozvoja cestovného ruchu, resp. by mala byť zriadená komisia 
pre podporu rozvoja cestovného ruchu, pretože v obciach Čirč a Ľubotín chýba zodpovedný 
za oblasť podpory rozvoja cestovného ruchu.  

 
 
 

                                                 
36 http://www.tik.sk/projekty/vidiecky-turizmus-a-agroturizmus/ikolo/zaklady-rozvoja-cestovneho-ruchu/ 
37
 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2010-91 

38 http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-obecnom-zriadeni/ 
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5.2.  Zodpovednosť za plnenie stratégie 

 Stratégia rozvoja cestovného ruchu je jedinými rozvojovým dokumentom v oblasti 
cestovného ruchu obcí Čirč a Ľubotín, ktorý identifikuje a analyzuje zdroje obce pre cestovný 
ruch, formuluje stratégiu ako aj akčný plán jej realizácie. Na zabezpečenie implementácie 
stratégie rozvoja cestovného ruchu je potrebné poveriť samostatného pracovníka obecného 
úradu Čirč, ktorému sa zverí implementácia stratégie a kontrola úloh z nej vyplývajúcich. 
Uvedený pracovník obecného úradu bude spadať pod kontrolu starostu obce Čirč, resp. po 
vytvorení komisie pre podporu rozvoja cestovného ruchu bude podliehať tejto komisii.  

Úlohy zamestnanca zodpovedného za implementáciu stratégie rozvoja cestovného ruchu: 

� mapovanie a kontrola plnenia akčného plánu realizácie stratégie, 
� pravidelné správy o plnení akčného plánu realizácie stratégie odovzdávať starostovi 

obce Čirč, t.j. správy o napĺňaní jednotlivých špecifických cieľov, 
� upozorňovanie na nesúlad pri implementácii stratégie a plnení akčného plánu 

realizácie stratégie, t.j. mapovanie realizácie všetkých aktivít stanovených v akčnom 
pláne realizácie stratégie, 

� spracovávanie pravidelných, napr. ročných, hodnotiacich správ implementácie 
Stratégie rozvoja cestovného ruchu obce Čirč a Ľubotín, 

� oboznámenie starostu obce Čirč s hodnotiacou správou o implementácii Stratégie 
rozvoja cestovného ruchu obce Čirč a Ľubotín a vyhotovenie zápisnice o prerokovaní 
hodnotiacej správy, 

� na požiadanie obecného zastupiteľstva obce Čirč alebo Ľubotín podať vysvetlenie k 
implementácii stratégie, 

� aktualizovanie akčného plánu realizácie stratégie podľa súčasného stavu jej 
implementácie, 

� vytvorenie kalendára kultúrnych, spoločenských, športových a cirkevných podujatí v 
obciach Čirč a Ľubotín 

� pravidelné aktualizovanie a zosúladenie kalendára kultúrnych, spoločenských, 
športových a cirkevných podujatí v obciach Čirč a Ľubotín a zabezpečenie jeho 
sprístupnenia na internetových stránkach obcí a informačných portáloch, 
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6.  Záver 

 Cestovný ruch je odvetvím, ktoré zasahuje do všetkých sfér života, významným 
podielom sa zúčastňuje na hospodárstve a zasahuje výrazným spôsobom aj do života 
obyvateľov obce.  

 Obce Čirč a Ľubotín doposiaľ nevyužívali možnosti, ktoré im ponúka územie, v 
ktorom sa nachádzajú, na rozvoj cestovného ruchu. V území sa doposiaľ neuskutočnili žiadne 
aktivity na rozvoj sekundárnej ponuky cestovného ruchu, ale bohatá, zaujímavá a miestami 
veľmi ojedinelá primárna ponuka cestovného ruchu predurčuje toto územie na rozvoj 
cestovného ruchu. Je potrebné, aby  predstavitelia obce Čirč a Ľubotín vyvinuli úsilie na 
spropagovanie dôležitosti rozvoja cestovného ruchu pre obce ako dôležitý nástroj na zlepšenie 
hospodárskeho a sociálneho postavenia miestnych obyvateľov, pretože CR predstavuje 
možnosti na vznik nových podnikateľských aktivít, vznik nových pracovných miest. Pre obce 
môže rozvoj cestovného ruchu znamenať navýšenie príjmov obecných rozpočtov, pretože 
kľúčovou položkou príjmu obecných rozpočtov je práve príjem z dane z príjmov fyzických 
osôb.  

 Na zabezpečenie rozvoja cestovného ruchu je nutné zamerať sa na dôslednú 
implementáciu stratégie a prispôsobovať ju aktuálnej situácii v obciach, predovšetkým sa 
zamerať na realizáciu aktivít potrebných k dosiahnutiu špecifických cieľov a následne k 
naplneniu stanoveného strategické cieľa rozvoja cestovného ruchu v obciach Čirč a Ľubotín. 

V oblasti rozvoja cestovného ruchu je potrebné zamerať úsilie aj k realizácií 
nasledovných aktivít, ktoré nie sú uvedené v akčnom pláne realizácie stratégie rozvoja 
cestovného ruchu, ale na potrebu ich realizácie je nutné obce upozorniť a definovať ich ako 
odporúčania pri realizácii stratégie. Ide o nasledovné odporúčané aktivity: 

� V oblasti posilňovania  a podpory aktivít, ktoré súvisia s tradíciami, miestnym 
folklórom, históriou a vidieckym prostredím:  

• zamerať sa na tvorbu nových produktov CR spojených s vidieckou turistikou a 
agroturistikou, pretože obce Čirč a Ľubotín disponujú vhodnými predpokladmi na 
rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky, 

• využívanie historických objektov na poskytovanie služieb CR, 
• zamerať sa na tvorbu produktov vidieckej turistiky ( jazda na koni, ubytovanie v 

typickom vidieckom sídle, cykloturistika a pod. ) 
� V oblasti komplexných balíkov služieb cestovného ruchu ( ubytovanie, stravovanie, 

doplnkové služby): 
• tvorba konkrétnych balíkov služieb ( napr. predĺžené víkendy so stravou a 

spoznávaním Čergova, resp. ubytovanie počas cirkevnej púte spolu s poskytnutím 
stravovacích služieb, rybačka pri zahájení rybárskej sezóny a pod.). 

� v oblasti budovania partnerstiev CR: 
• zabezpečenie spolupráce obcí a subjektov CR, 
• vytvorenie partnerstiev obcí so súkromnými podnikateľmi pre spoluprácu v oblasti 

rozvoja CR v obciach a určenie konkrétnych úloh a zodpovednosti pri rozvoji CR 
jednotlivým partnerom. 
 

 Na zabezpečenie implementácie stratégie rozvoja cestovného ruchu je potrebné, aby 
obec zabezpečila potrebné finančné prostriedky, či už z vlastných zdrojov prostredníctvom 
obecného rozpočtu, úverových zdrojov, alebo iných zdrojov- granty a nenávratný finančný 
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príspevok získaný od EÚ. Momentálne končí programové obdobie Európskej únie 2007-2013 
a pripravuje sa nové programové obdobie 2014-2020. Je potrebné pripraviť investičné ako aj 
neinvestičné zámery, ktoré chce obec financovať prostredníctvom nenávratného finančného 
príspevku EÚ.  

 Dôležitosť venovať sa rozvoju cestovného ruchu podtrhla aj Vláda SR vo svojom 
programovom vyhlásení na roky 2012-2016, kde zahrnula CR do viacerých oblastí podpory: 

• zamerať sa na rozvoj cyklistickej dopravy, 
• zvyšovať konkurencieschopnosť  CR pri lepšom využívaní jeho potenciálu so 

zámerom organizovať regionálne disparity a vytvárať nové pracovné príležitosti, 
• cielene podporiť rozvoj CR aj prostredníctvom organizácií destinačného 

manažmentu v spolupráci s miestnou a územnou samosprávou, 
• posilniť rozvoj CR ako perspektívneho sektora pre tvorbu nových pracovných 

príležitostí, 
• vo vidieckych regiónoch Vláda SR vytvorí podmienky aj na komplexnú podporu 

rozvoja vidieckeho turizmu a agroturistiky vrátane budovania infraštruktúry, 
chýbajúcich inštitúcií, informačného a rezervačného systému a podpory 
marketingu CR.39 

 
 Vyhliadky na podporu financovania aktivít cestovného ruchu zo zdrojov EÚ v 
nasledovnom programovom období 2014-2020 nepredpokladajú cielenú pomoc na podporu 
aktivít CR, ale CR bude podporovaný len nepriamo, prostredníctvom iných projektov. 
Uvedená skutočnosť vytvorí nutnosť hľadania iných zdrojov financovania aktivít CR, čo 
prenesie tlak nielen na štátny rozpočet, ale aj obecný rozpočet. Obce budú nútené hľadať iné 
zdroje financovania, k čomu bude nevyhnutné vytvárať partnerstvá pre rozvoj CR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
39 Programové vyhlásenie vlády, 2012, dostupné na internete: 
http://www.vlada.gov.sk/data/files/2008_programove-vyhlasenie-vlady.pdf 


