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1. ÚVOD A METODIKA SPRACOVANIA 

1.1 Hlavné impulzy pre spracovanie dokumentu 
 

     Stratégia cestovného ruchu okresu Levoča na roky 2021 - 2027 (ďalej len 

„stratégia“) predstavuje strednodobý rozvojový dokument, ktorý je spracovaný na 

okresnej úrovni a prezentuje cestovný ruch ako jednu z prioritných oblastí okresu 

Levoča na obdobie rokov 2021 - 2027. Jedná sa o strategický dokument, ktorý jasne 

vymedzuje víziu cestovného ruchu, identifikuje problémové okruhy a navrhuje 

riešenia základných a nosných otázok ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v okrese 

Levoča. Stratégia má za úlohu prehľadným spôsobom sformulovať strategické ciele a 

opatrenia, ktoré pomôžu mestu Levoča a mestám a obciam zapojených do Stratégie 

nadviazaním na viaceré strategické dokumenty na národnej, nadregionálnej a 

regionálnej úrovni k rozvoju trvalo udržateľného cestovného ruchu. Poukazuje na 

vzájomné prepojenia a spoluprácu zainteresovaných subjektov cestovného ruchu, 

ktoré stanovia ďalšie kroky pre riadený rozvoj územia. 

Potrebu vzniku strategického dokumentu „Stratégia cestovného ruchu okresu Levoča“ 

môžeme definovať z dvoch hľadísk. 

Prvé hľadisko vyplýva z aktuálnej situácie vo svete od prepuknutia svetovej pandémia 

COVID – 19 v marci 2020 a jeho dopadu na cestovný ruch. Ukazuje sa, že aj napriek 

obavám so šírenia nákazy a strachu z nakazenia populácie, cestovný ruch nezanikol, 

ale prechádza radikálnou transformáciou. Súčasná spoločnosť vníma cestovný ruch 

ako neoddeliteľnú súčasť svojho života. Preto v danej situácii budú na trhu cestovného 

ruchu úspešné tie destinácie, ktoré sa prispôsobia transformačnému procesu. 

Druhé hľadisko zahŕňa nevyhnutnú potrebu vytvorenia strategického dokumentu 

z dôvodu toho, že taký dokument doposiaľ nebol spracovaný. Cestovný ruch 

z dlhodobého hľadiska je rozpracovaný ako oblasť základného rozvojového 

dokumentu mesta Levoča – Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta 

Levoča (PHSR) a vízia do roku 2020 ako oblasť č. 1 – Kultúrne dedičstvo a cestovný 

ruch a vízia do roku 2022 je spracovaná v dokumente Manažment plán 2012 – 2022 

Levoča ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. 
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Podnet vzniku tohto dokumentu vzišiel taktiež vďaka finančnej podpore Ministerstva 

vnútra SR na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP k projektu 

"Efektívna verejná správa ako nástroj podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho 

rozvoja v okrese Levoča", kde dokument Stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča 

je výstupom tohto projektu. 

 

1.2 Hlavné výzvy a problémy, na ktoré dokument 

reaguje 

     Okres Levoča je výnimočný svojou bohatou históriou, zachovalými kultúrnymi 

pamiatkami s medzinárodným významom zachovanými na tak malom území, 

rôznorodými zvykmi, ľudovou kultúrou a tradíciami, prírodnými danosťami. Napriek 

tomu okres Levoča patrí medzi menej rozvinuté okresy, kde chýbajú príležitosti na 

zamestnanie, čo spôsobuje dlhodobú vysokú mieru nezamestnanosti, zvýšenú 

chudobu v okrese, odliv mladých ľudí za prácou, čo ovplyvňuje rozvoj v okrese. 

Závažný problém s dlhodobou vysokou mierou nezamestnanosti a útlmom rozvoja 

okresu je spôsobený hlavne nedostatočnou koordináciou pri tvorbe koncepcií 

a strategických dokumentov a ich neefektívnou implementáciou v jednotlivých 

mestách a obciach okresu Levoča, čo sa následne odzrkadľuje pri absencii kontinuity 

dlhodobých spoločných cieľov rozvoja, strategického plánovania a riadenia, 

nereflektovania na potreby územia – okresu Levoča ako celku. Z toho vyplývajú aj 

súvisiace problémy roztrieštenosti a nespolupráce pri riešení možných problémov 

v okrese Levoča a hľadaní potrebných spoločných krokov k ich odstráneniu medzi 

relevantnými subjektmi, ako sú orgány miestnej a regionálnej samosprávy, štátnych 

orgánov, miestnych iniciatív a ďalších socioekonomických partnerov (podnikateľský 

sektor, záujmové združenia, tretí sektor). Tým sa prehlbuje nestabilita a plytvanie 

personálnymi a finančnými zdrojmi. Vzhľadom na to, že kľúčové problémy majú 

priamy vplyv na rozvoj územia a potreby ich obyvateľov, je nevyhnutné analyzovať 

a identifikovať priority a možnosti, ktoré zabezpečenia jednotný a udržateľný 

regionálny rozvoj prostredníctvom vypracovaných strategických dokumentov 

reflektujúcich na potreby okresu Levoča a zjednocujúcich územie, ako aj usmernenie 



  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

6 
 

a koordinácia odborného tímu schopného pružne reagovať na potreby regiónu 

a prenášať ich aj na rozhodovaciu úroveň zodpovedných orgánov na všetkých 

stupňoch. 

 

1.3 Hlavný cieľ stratégie 

     Vypracovanie strategického dokumentu má za cieľ byť nástrojom pre rýchlejší 

a efektívnejší rozvoj cestovného ruchu v okrese Levoča s jeho prínosom pre 

ekonomiku. Má slúžiť ako podpora pre investorov , ktorí majú záujem vstúpiť do 

odvetvia. Má tvoriť základ pre podnikateľské plány a projektové zámery pre miestnych 

a regionálnych aktérov a taktiež má tvoriť základ pre možnosť čerpania prostriedkov 

z podporných finančných nástrojov EÚ a Slovenska. Ďalej má sústrediť pozornosť na 

inovácie existujúcich produktov cestovného ruchu a lepšie využívať prírodný 

a kultúrnohistorický potenciál regiónu podporou cieľových miest, kde už existuje 

stabilizovaný dopyt kľúčových trhov (nepodporovať nové cieľové miesta 

s nestabilnými segmentmi trhu, ktoré neprinesú dostatočný synergický efekt). 

Stratégia sa má orientovať na realizáciu nevyhnutných krokov, ktoré budú mať 

bezprostredný efekt na dosiahnutie jej výsledkov s cieľom odstránenia nedostatočnej 

a nejednotnej spolupráce, nedostatku inovatívnych produktov cestovného ruchu 

a neefektívneho marketingu. Elimináciou bariér v jednotlivých oblastiach stratégie sa 

položia dôležité základy implementácie stratégie. 

 

1.4 Metodika spracovania 

      Zadávateľom spracovania Stratégie rozvoja cestovného ruchu je Mesto Levoča 

v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP k projektu "Efektívna verejná správa ako nástroj 

podpory inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča", kde 

dokument Stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča je výstupom tohto projektu 

a podľa zadania má byť spracovaný na dlhšie obdobie (2021 – 2027), výhľadovo do 

roku 2030. 
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Stratégia podľa zadania obsahuje 3 časti: 

 

➢ Analytickú časť (Príloha č. 1) s popisom stavu cestovného ruchu (s 

vymedzením územia a dopravnej dostupnosti, s analýzou štatistických 

ukazovateľov a dát za posledné 4 roky (2017 – 2020), prehľadom realizovaných 

projektov za roky 2019 – 2021 v zapojených mestách a obciach, zhrnutie 

primárnej a sekundárnej ponuky CR a SWOT analýzu. Súčasťou analytickej časti 

sú aj  Výsledky dotazníkového prieskumu dotknutých miest a obcí a táto časť 

tvorí ďalšiu prílohu (Príloha č. 2). 

➢ Strategickú časť s návrhom vízie CR na roky 2021 – 2027, výhľadovo do roku 

2030, prehľadom realizovaných projektov v zapojených mestách a obciach za 

obdobie roku 2022 a s predpokladanými zámermi miesta a obcí na rok 2023. 

Ďalej sa zaoberá návrhom prioritných  strategických oblastí, cieľov, opatrení 

a návrhom aktivít vrátane indikátorov výsledkov. 

➢ Mechanizmus realizácie/implementácie Stratégie, ktorý pojednáva o  

realizačno finančných návrhoch, návrhoch organizačno – inštitucionálneho 

zabezpečenia plnenia Stratégie, monitoringu, hodnotenia Stratégie a v závere 

navrhuje Akčný plán Stratégie. 
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2. VÝCHODISKÁ PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO 

RUCHU V OKRESE LEVOČA  

2.1 Legislatívne, programové a inštitucionálne 

prostredie pre podporu rozvoja cestovného ruchu 

v okrese Levoča 

2.1.1 Kompetencie jednotlivých ústredných orgánov štátnej 
správy v oblasti cestovného ruchu 

 

     Ústredným orgánom štátnej správy pre cestovný ruchu je podľa §8 odst. 1 písmeno 

n) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Politika v 

gescii rezortu úzko súvisí s mobilitou - dopravou a výstavbou. Legislatívno-finančná 

podpora je vykonávaná v zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 

v znení neskorších predpisov, ciele rozvoja na najbližšie obdobie sú nastavované v 

rámci pripravovanej Stratégie udržateľného rozvoja cestovného ruchu do roku 2030. 

Slovakia Travel je štátna rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a 

výdavkami zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom kapitoly Ministerstva 

dopravy a výstavby SR. Hlavnou činnosťou organizácie ako národnej destinačnej 

organizácie v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu v SR je propagácia a 

prezentácia krajiny, v zahraničí a na Slovensku ako cieľovej krajiny cestovného ruchu. 

V rámci medzirezortnej spolupráce je jedným z kľúčových partnerov Ministerstvo 

kultúry SR, najmä vo väzbe na kultúrne dedičstvo (hmotné, nehmotné, hnuteľné, 

nehnuteľné), miestnu a regionálnu kultúru, umenie, kultúrnu infraštruktúru, kultúrny 

priemysel, médiá či agendu Európskych hlavných miest kultúry. Dôležitým partnerom 

je i Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR s kompetenciami prioritne v 

oblasti športu (športová infraštruktúra, turistika a i.), formálneho vzdelávania, vedy a 

výskumu. Problematika hospodárenia, pestovanie plodín, lesné hospodárenie, 

spracovanie dreva, chov zvierat, poľovníctvo, rybolov, ako aj rozvoj vidieka je agendou 
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Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Mnohé procesy a postupy 

uplatňované v súčasnosti majú svoj základ v postupoch príznačných napríklad pre 

tradičnú kultúru s potenciálom využitia pre vidiecky turizmus či agroturizmus. 

Ministerstvo životného prostredia SR je ústredným orgánom štátnej správy pre 

oblasť ochrany prírody a krajiny. Dôležitým partnerom a metodickým gestorom v 

oblasti regionálneho rozvoja, čerpania štrukturálnych fondov ako aj poskytovania 

metodiky pri integrovanej územnej stratégii je Ministerstvo investícii, regionálneho 

rozvoja a informatizácie SR. Podpora malého podnikania a stredného podnikania, 

ktoré súvisí s celým spektrom služieb, je v gescii Ministerstva hospodárstva SR. 

Oblasť zahraničných vzťahov a jednotnú prezentáciu SR v zahraničí (vrátane činnosti 

slovenských inštitútov) má v kompetencii Ministerstvo zahraničných vecí a 

európskych záležitostí SR.  

 

2.1.2 Európska legislatíva v oblasti cestovného ruchu 

 

     V decembri 2009 bol položený právny základ pre európsku politiku cestovného 

ruchu nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Podľa Zmluvy o fungovaní EÚ je 

cestovný ruchu zahrnutý v časti Hlava XXII Cestovný ruch (článok 195):  

1. Únia dopĺňa činnosti členských štátov v odvetví cestovného ruchu najmä podporou 

konkurencieschopnosti podnikov Únie v tomto odvetví. Na tento účel sa činnosť Únie 

zameriava na:  

a) podporu vytvárania priaznivého prostredia pre rozvoj podnikov v tomto odvetví;  

b) podporu spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou dobrej praxe. 

2.  Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovia 

osobitné opatrenia doplňujúce činnosti vykonávané členskými štátmi na dosiahnutie 

cieľov uvedených v tomto článku, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov 

a iných právnych predpisov členských štátov. 

EK zdôrazňuje v cestovnom ruchu najmä integrovaný prístup v rámci politík EÚ, 

predovšetkým pokiaľ ide o jednotný trh vrátane digitálneho jednotného trhu, 

priemyselnú politiku, politiku súdržnosti, ochranu spotrebiteľa, dopravu, energetiku, 

víza a zdaňovanie. Zároveň však nesmie dôjsť k zjednoteniu podmienok pre rozvoj 
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cestovného ruchu pre jednotlivé krajiny vydaním smernice alebo nariadenia, ktoré by 

harmonizovalo legislatívne predpisy upravujúce predmetnú problematiku. Na základe 

uvedeného aj SR realizuje svoju vlastnú politiku cestovného ruchu prostredníctvom 

legislatívy, ktorá je schvaľovaná na úrovni štátu a samospráv. Uvedené ustanovenia sú 

normami primárneho práva Únie, vo vzťahu k cestovnému ruchu by sme ako dotknuté 

predpisy sekundárneho práva Únie identifikovali najmä nariadenia Rady, Komisie či 

Európskeho parlamentu vo vzťahu k čerpaniu prostriedkov z Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, ktorého úlohou je okrem iného i podpora 

konkurencieschopnosti a udržateľnosti rozvoja cestovného ruchu na regionálnej a 

miestnej úrovni. Napriek tomu, že akákoľvek harmonizácia v oblasti cestovného ruchu 

je vylúčená, EÚ prijíma sekundárne normy, ktoré súvisia aj s právom na ochranu 

spotrebiteľa v oblasti cestovného ruchu. Ide napríklad o smernicu Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných 

služieb a spojených cestovných službách, ktorej hlavným cieľom je posilnenie 

transparentnosti a právnej ochrany spotrebiteľov ako aj dodávateľov služieb v 

cestovnom ruchu. 

 

2.1.3 Legislatíva na podporu rozvoja cestovného ruchu na 
Slovensku 

 

Základnými právnymi predpismi pre podporu cestovného ruchu na Slovensku sú 

najmä: 

• Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024; 

• Zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu; 

• Zák. č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov; 

• Zák.  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja; 

• Zák. č. 50/1976 Z. z. – stavebný zákon, 

• Zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, 

• Zák. č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. 

 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov


  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

11 
 

Programové vyhlásenie vlády na roky 2020 – 2024 

Vláda SR sa v uvedenom programovom vyhlásení zaviazala : 

- Prioritne sa vysporiadať s negatívnymi následkami pandémie COVID – 19 

a oživiť odvetvie CR na Slovensku; 

- Prijať opatrenia zamerané na udržanie zamestnanosti a zabezpečenie 

konkurencieschopnosti subjektov CR; 

- Stimulovať dopyt po domácom CR prostredníctvom zavedeného príspevku na 

rekreáciu; 

- Dokončiť proces zonácie po vzore viacerých úspešných západoeurópskych 

krajín (alpský región); 

- Podporovať činnosť novovzniknutej agentúry pre CR s cieľom propagácie 

slovenského cestovného ruchu v zahraničí a na Slovensku a pod.; 

- Zabezpečiť odstraňovanie administratívneho zaťaženia subjektov CR; 

- Prehodnotiť možnosti stratifikácie odbornej výučby v CR a zamerať sa na 

prepájanie potrieb trhu práce s formálnym  i celoživotným vzdelávacím 

systémom. 

Zák. č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu 

Zákon 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. Podporu 

cestovného ruchu rozumie ako aktivity smerujúce k zvýšeniu počtu domácich a 

zahraničných návštevníkov, predĺženiu ich pobytu na území Slovenska a zvýšeniu ich 

prínosu pre hospodárstvo. Zákon upravuje pôsobnosť, práva a povinnosti Ministerstvu 

dopravy a výstavby SR, vyšším územným celkom, mestám a obciam a organizáciám 

destinačného manažmentu, ktorými sú krajské a oblastné organizácie cestovného 

ruchu, ako aj ich členom. 

Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), ako nezisková organizácia, je 

právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky 

na rozvoj cestovného ruchu na území kraja a chráni záujmy svojich členov. Členmi sú 

oblastné organizácie cestovného ruchu a vyšší územný celok. 

Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR), ako nezisková organizácia, je 

právnická osoba založená podľa tohto zákona, ktorá podporuje a vytvára podmienky 
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na rozvoj cestovného ruchu na svojom území a chráni záujmy svojich členov. Členmi 

môžu byť samosprávy miest a obcí, podnikateľské a neziskové subjekty, ako aj fyzické 

osoby pôsobiace na ich území. 

Podľa zákona sa na financovaní rozvoja cestovného ruchu podieľajú: 

a) štát, 

b) vyššie územné celky, 

c) obce, 

d) fyzické osoby a právnické osoby. 

Jedným z dôležitých príjmov organizácie cestovného ruchu je štátna dotácia, ktorú 

môže ministerstvo poskytnúť na príslušný rozpočtový rok: 

a) oblastnej organizácii v rovnakej výške ako je súhrnná hodnota vybratých 

členských príspevkov oblastnej organizácie v roku, ktorý predchádza 

predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie 

oblastnej organizácii je ohraničená 90 % súhrnnej hodnoty vybratej dane za 

ubytovanie u všetkých členských obcí oblastnej organizácie v roku, ktorý 

predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, 

b) krajskej organizácii v rovnakej výške ako je členský príspevok vyššieho 

územného celku 

v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom 

maximálna výška dotácie krajskej organizácii je ohraničená 10 % z vybratej 

dane za ubytovanie všetkých členských obcí. 

V zmysle uvedeného zákona medzi nástroje financovania rozvoja cestovného ruchu 

patria:  

a) rekreačný poukaz,   

b) podpora rozvoja cykloturistiky, a to najmä infraštruktúry líniového typu, 

cykloturistického značenia, objektov doplnkovej infraštruktúry, mapových 

podkladov a propagácie, 

c) poskytovanie investičnej pomoci pre oblasť cestovného ruchu, 

d) príspevok na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením 

negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. 
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Zák. č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, 

niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného 

ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo s poskytovaním spojených služieb 

cestovného ruchu podľa § 4, uvedeného zákona, ďalej pôsobnosť orgánov verejnej 

správy v oblasti cestovného ruchu, niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu 

a zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.  

Zák.  č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja 

Socioekonomické plánovanie rozvoja území miest/obcí vychádza zo Zákona o podpore 

regionálneho rozvoja č. 539/2008 Z. z. v znení Zák. 309/2014 Z. z., 378/2016 Z. z. 

a 58/20158 Z. z. Podľa tohto zákona „regionálny rozvoj je súbor sociálnych, 

hospodárskych, kultúrnych a enviromentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú 

v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, trvalému 

hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu 

hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi“. 

Súčasťou regionálneho rozvoja je aj rozvoj cestovného ruchu. 

Zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja a upravuje 

pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, miest a obcí a ďalších 

subjektov územnej spolupráce, stanovuje podmienky na koordináciu a realizáciu 

regionálneho rozvoja. Plánovanie rozvoja regiónov, miest a obcí, vrátane rozvoja 

cestovného ruchu, sa ako povinnosť v súlade s týmto zákonom vykonáva na: 

• národnej úrovni, 

• regionálnej úrovni (územie kraja/vyššieho územného celku – VÚC), 

• miestnej úrovni (územie mesta/obce, alebo na území skupiny). 

Hlavnými cieľmi podpory regionálneho rozvoja pri zabezpečení trvalo udržateľného 

rozvoja sú: 

a) odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, 

sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 

regiónov, 

b) zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií 

v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja, 

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/cestovny-ruch-7/legislativa-a-koncepcne-dokumenty/legislativa/zakon-c-170-2018-z-z-o-zajazdoch-spojenych-sluzbach-cestovneho-ruchu-niektorych-podmienkach-podnikania-v-cestovnom-ruchu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov
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c) zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch.  

Preto je táto podpora smerovaná na 23 aktivít v rámci ktorých je deklarovaný aj rozvoj 

cestovného ruchu v písmene j. Dané aktivity môžu mestá a obce financovať z rôznych 

zdrojov. 

Nad rámec zákona č. 539/2008 je možné financovať dané aktivity zo špeciálneho 

zdroja a to pre najmenej rozvinuté okresy, ktorých podmienky, systém a formy 

poskytovania podpory ustanovuje zákon č. 336/2015 o podpore najmenej 

rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon 50/1976 

Zb. 

Prvá časť Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho viacerých zmien, je 

o územnom plánovaní. Územné plánovanie predstavuje sústavnú činnosť, ktoré 

komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie jeho územia (teda aj 

s cieľom využívania území pre cestovný ruch), určuje jeho zásady, navrhuje vecnú 

a časovú koordináciu činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, 

kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v zhode 

s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie tak vytvára predpoklady 

pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť 

o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo 

udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie 

prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt. Cestovný ruch sa tak stáva súčasťou 

územného plánovania. 

Základným nástrojom územného rozvoja Slovenskej republiky, regiónov a miest a obcí 

je územnoplánovacia dokumentácia (ÚPD), ktorú tvoria: 

1. Koncepcia územného rozvoja Slovenska  

2. Územný plán regiónu (VÚC) 

3. Územný plán obce/obcí (Mestá a obce s viac ako 2 000 obyvateľmi sú podľa 

zákona povinné mať územný plán. 

Odvetvové/sektorové koncepcie, akými sú aj stratégia rozvoja cestovného ruchu na 

úrovni ústredných orgánov štátnej správy, regiónov, obcí, či iné programy týkajúce sa 

hospodárskeho, sociálneho alebo kultúrneho rozvoja v príslušnom území musia byť 

podľa zákona o územnom plánovaní v súlade so záväznými časťami územnoplánovacej 
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dokumentácie na príslušných úrovniach územného plánovania. Stavebný zákon 

ustanovuje v územných plánoch obcí a územných plánoch zón zásady a regulatívy 

funkčného využitia územia, prostredníctvom ktorých je možné realizovať ciele 

a opatrenia v turizme. 

 Zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

Zákon Slovenskej Národnej rady č. 360/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien (posledná úprava Zákon č. 488/2021  Z. z. s účinnosťou od 

01.01.2022) je základnou právnou normou samosprávy na miestnej úrovni. Jeho 

predmetom je určenie postavenia a úloh samosprávy, popisuje práva a povinností 

samosprávy, jej orgánov, organizácií, zložiek. 

Základnou úlohu obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej 

obyvateľov, teda súčasťou spravovania rozvoja mesta/obce a skvalitňovania života 

obyvateľov je aj oblasť rozvoja cestovného ruchu. Pre plánovanie a rozvoj cestovného 

ruchu na území obce, na realizáciu rôznych rozvojových opatrení, teda aj opatrení a 

aktivít v oblasti cestového ruchu, je významným ustanovením zákona o obecnom 

zriadení celý § 4, podľa ktorého obec: 

• samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej 

majetku, všetky záležitosti, ktoré, ako jej samosprávnu pôsobnosť, upravuje 

osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná 

právnická osoba alebo fyzická osoba, 

• rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov, akou je aj daň 

z prenocovania, 

• usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, 

vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej 

a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na 

území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, 

• zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, 

verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších 

obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a 

pamätihodností, 

• zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom 

a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu 

verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie 
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odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú 

dopravu, 

• utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 

obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie 

zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú 

umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, 

• plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie 

obce; 

spravuje trhoviská, 

• obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu obcí a zón, koncepciu 

rozvoja jednotlivých oblastí života obce, teda aj rozvoja cestovného ruchu, 

• zabezpečuje verejný poriadok v obci. 

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) 

Okres Levoča sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorého základný 

legislatívny rámec upravuje zákon o samosprávnych krajoch. V § 4, ods. (1) je uvedené, 

že „Samosprávny kraj pri výkone samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho 

územia a o potreby svojich obyvateľov. Pritom najmä písm. m) utvára podmienky na 

rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj. 

V širšom zmysle je dôležité brať do úvahy aj: 

a) zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho 

rozvoja územia samosprávneho kraja, 

b) vykonáva plánovacie činnosti týkajúce sa územia samosprávneho kraja, 

c) obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady samosprávneho kraja 

a územné plány regiónov, 

d) účelne využíva miestne ľudské, prírodné a iné zdroje, 

e) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia 

potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja samosprávneho kraja, 

g) podieľa sa na tvorbe a ochrane životného prostredia, 

h) utvára predpoklady na optimálne usporiadanie vzájomných vzťahov sídelných útvarov 

a ostatných prvkov svojho územia, 

k) utvára podmienky na rozvoj výchovy a vzdelávania, najmä v stredných školách, a na 

rozvoj 
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ďalšieho vzdelávania, (v kontexte cestovného ruchu najmä stredné školy zamerané na 

hotelierstvo, hotelový manažment, cestovný ruch, rekreáciu a pod.) 

l) utvára podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych 

aktivít 

a stará sa o ochranu pamiatkového fondu, 

m) utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje tento rozvoj, 

o) spolupracuje s obcami pri tvorbe programov sociálneho a ekonomického rozvoja obcí, 

p) podieľa sa na riešení problémov, ktoré sa týkajú viacerých obcí na území 

samosprávneho kraja, 

q) rozvíja spoluprácu s územnými celkami a s orgánmi iných štátov, 

r) vykonáva ďalšie pôsobnosti ustanovené osobitnými zákonmi (v zákone o podpore 

cestovného ruchu).  

 

2.1.4 Strategické a programové dokumenty pre rozvoj 
cestovného ruchu na národnej, regionálnej a okresnej 
(miestnej) úrovni 

 

Národná úroveň 

/názov dokumentu, subjekt, ktorý dokument obstaral (schvaľoval),časové zameranie, 

relevantnosť k spracovanej Stratégii/  

❖ Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 (vláda SR 2020) 

Dokument v oblasti cestovného ruchu o .i. uvádza, že: Základnú orientáciu cestovného 

ruchu Slovenskej republiky do roku 2030, ktorá bude súčasťou Národného 

strategického plánu, a ktorá zadefinuje strategické ciele, nástroje a úlohy pre ich 

napĺňanie s ohľadom na udržateľné využívanie potenciálu krajiny, zvyšovanie 

ekonomického rastu regiónov a zlepšenie rozpoznateľnosti Slovenska ako atraktívnej 

a autentickej dovolenkovej destinácie. 

❖ Národné priority implementácie Agendy 2030 Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) 

Implementácia Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj je možná výlučne prostredníctvom 

jej integrácie do všetkých verejných politík. V ich rámci je politika regionálneho 

a územného rozvoja kľúčová, a preto je Národná stratégia regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2030 spolu s Národným investičným plánom definovaná ako jeden 
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z kľúčových nástrojov implementácie Agendy 2030. Implementácia Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj predpokladá vytvorenie nového strategického rámca, ktorý zastreší 

všetky otázky súvisiace s implementáciou Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj  a tento 

rámec je kľúčový aj pre Národnú stratégiu regionálneho a územného rozvoja SR do 

roku 2030. 

❖ Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030 
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 
(MIRRI)  

Národný investičný plán (NIP) bude založený na dlhodobých rozvojových potrebách 

SR, a tým významne prispeje aj k dosahovaniu výsledkov v národných prioritách 

pri implementácii Agendy 2030. Výber bude zároveň reflektovať potreby 

zainteresovaných aktérov a verejnosti. Vďaka prepojeniu NIP s Agendou 2030 by malo 

byť zabezpečené, že rozhodnutia o finančných alokáciách budú smerovať k 

dosiahnutiu dlhodobých rozvojových zámerov a zároveň sa predíde problému 

prázdnych a nesplniteľných cieľov, ktoré sa často objavujú v rôznych strategických 

dokumentoch. Keďže NIP je spolu s Národnou stratégiou regionálneho a územného 

rozvoja SR do roku 2030 definovaný ako kľúčový nástroj implementácie Agendy 2030 

pre udržateľný rozvoj v SR, bude potrebné jeho tvorbu priamo previazať s tvorbou 

tejto stratégie. 

❖ Stratégia hospodárskej politiky SR do roku 2030 Ministerstvo 
hospodárstva SR (MH SR) 

Cieľom dokumentu je určiť strategické smerovanie hospodárskej politiky Slovenka do 

roku 2030, a tým poskytnúť pre všetky hospodárske subjekty predstavu vlády SR  o 

ďalšom vývoji. Strategický dokument vytvorí rámec pre dosahovanie prosperity celej 

spoločnosti, a to vytvorením podmienok pre zabezpečenie udržateľného 

hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Pozornosť bude 

venovaná zosúladeniu odvetvových a prierezových politík. Víziou hospodárskej 

politiky je dosiahnuť v roku 2030 konkurencieschopné hospodárstvo umožňujúce 

flexibilne reagovať na nové globálne trendy a technológie postavené na princípoch 

udržateľného rozvoja. 

❖ Strategický plán rozvoja dopravy SR do roku 2030 Ministerstvo dopravy 
SR (MDV SR),  v platnosti 

Jedným z kľúčových problémov strategického dokumentu je dlhodobo nepriaznivý 

vývoj deľby prepravnej práce v prospech cestnej individuálnej dopravy. Dôsledkom 
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trendu individualizácie dopravy sú značné časové straty, ktoré majú nepriaznivý vplyv 

na ekonomickú aktivitu obyvateľstva najmä vo väčších mestách. Základnou víziou 

rozvoja   dopravného sektora do roku 2030 je udržateľný integrovaný multi-modálny 

systém, ktorý plní hospodárske, sociálne a environmentálne potreby spoločnosti 

a prispieva k hlbšiemu začleneniu a plnej integrácii Slovenskej republiky v rámci 

európskeho hospodárskeho priestoru. 

❖ Stratégia nízko-uhlíkového rozvoja SR do roku 2030 s výhľadom do roku 
2050 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) 

Cieľom dokumentu je pomocou makroekonomického a energetického modelu 

analyzovať možné scenáre nízko-uhlíkového rozvoja Slovenska v stredno a dlhodobom 

horizonte, ktoré budú v súlade s cieľmi Klimaticko-energetického rámca EÚ ohľadom 

znižovania využívania neobnoviteľných zdrojov energie. 

❖ Integrovaný národný energetický a klimatický plán  na roky 2021-2030 

Hlavným cieľom aktualizovanej národnej adaptačnej stratégie je zlepšiť pripravenosť 

Slovenska čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy, priniesť čo najširšiu informáciu 

o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, a ustanoviť inštitucionálny rámec a 

koordinačný mechanizmus na zabezpečenie účinnej implementácie adaptačných 

opatrení na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach, ako aj zvýšiť celkovú 

informovanosť o tejto problematike. 

❖ Zelenšie Slovensko - Stratégia environmentálnej politiky Slovenskej 
republiky do roku 2030 (ďalej len „Envirostratégia 2030“, MŽP SR, 
v platnosti) 

Pripravená Envirostratégia 2030 definuje víziu do roku 2030, identifikuje základné 

systémové problémy, nastavuje ciele pre rok 2030, navrhuje rámcové opatrenia na 

zlepšenie súčasnej situácie a obsahuje aj základné výsledkové indikátory, ktoré 

umožnia overovať dosiahnuté výsledky. Základnou víziou Envirostratégie 2030 je 

dosiahnuť lepšiu kvalitu životného prostredia a udržateľné obehové 

hospodárstvo využívajúce čo najmenej neobnoviteľných prírodných zdrojov a 

nebezpečných toxických látok. Ochrana životného prostredia a udržateľná spotreba 

budú súčasťou všeobecného povedomia občanov aj tvorcov politík. Pomocou 

predchádzania a prispôsobenia sa klimatickej zmene budú jej následky na 

Slovensku čo možno najmiernejšie. 

❖ Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR, v platnosti) 
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Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 je rámcovým 

dokumentom, ktorého cieľom je navrhnúť všeobecne prospešné a aplikovateľné 

princípy a ucelený súbor opatrení, ktoré systémovo posilnia úlohy miest v celkovom 

rozvoji Slovenskej republiky. Koncepcia má podporiť cielenú koordináciu a zapájanie 

rôznych subjektov tak, aby sa slovenské mestá lepšie prispôsobovali novým významom 

v dlhodobom horizonte, a boli udržateľné, produktívne a odolné. Koncepcia nadväzuje 

na výsledný dokument Nová urbánna agenda z konferencie HABITAT III z októbra 

2016, v rámci ktorého sú zvýraznené základné postuláty ako: zachovanie a rozvíjanie 

sociálnych a environmentálnych funkcií; participácia pri rozhodovaní; rodová rovnosť 

v dostupnosti vymoženosti a hodnôt; udržateľnosť ekonomického rozvoja, fungovanie 

miest nad  rámec ich administratívnych hraníc; prevencia vzniku katastrof či 

zachovávanie ekosystémov a ich služieb. Mestá na Slovensku budú spravované tak, aby 

prostredníctvom dostatočne pestrej ponuky pracovných príležitostí, adekvátneho 

bývania a služieb s dôrazom na kvalitu životného prostredia, zahrňujúcu aj kvalitné 

urbanistické a architektonické riešenia, poskytovali zdravé sídelné prostredie pre 

kvalitný život. S cieľom efektívneho zhodnocovania vlastných zdrojov budú mestá 

zároveň podporovať celkovú vysokú produktivitu, za súčasnej tvorby čo najvyššej 

pridanej hodnoty. 

❖ Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 – nové znenie Slovensko 
2030 (MIRRI SR, v platnosti) 

Tento dokument je kľúčovým implementačným dokumentom plnenia národných 

priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj Organizácie spojených národov 

v Slovenskej republike. Definuje hierarchiu výziev, problémov, priorít a cieľov 

rámcujúcich rozvoj SR do roku 2030 s kľúčovým pohľadom na transformáciu 

ekonomiky na zelenú, vedomostne založenú ekonomiku, ako aj spoločnosti na 

občiansku demokratickú spoločnosť.  

❖ Stratégia rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 (MDV SR,) 

Dokument schválený uznesením vlády SR č. 379/2013 z 10. júla 2013 a je rámcovým 

dokumentom, ktorý analyzuje vývoj cestovného ruchu, generuje východiská stratégie 

rozvoja cestovného ruchu na Slovensku do roku 2020. Vymedzuje postavenie 

cestovného ruchu na Slovensku v rámci Európy, krajín V4 a Rakúska. Je spracovaný 

v kontexte s Národnou stratégiou regionálneho rozvoja SR a ochrany prírody. 
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Predstavuje systémový prístup k riešeniu rozvoja cestovného ruchu, marketingu 

a určuje strategický cieľ, jeho jednotlivé oblasti a úlohy smerujúce k jeho napĺňaniu. 

❖ Aktualizácia marketingovej stratégie na roky 2019 – 2020 (MDV SR, 
v platnosti) 

Dokument vyhodnocuje plnenie stratégie k novembru 2018 a určuje vízie a ciele do 
roku 2020. 

❖ Stratégia rozvoja udržateľného cestovného ruchu do roku 2030 (MDV 
SR) 

V procese schvaľovania 

❖ Regionalizácia cestovného ruchu v SR (MDV SR 2005, v platnosti) 

Odporúčací dokument MDV SR vymedzuje regióny cestovného ruchu, zhodnocuje 

potenciál územia pre cestovný ruch a vytvára vybraný variant vymedzenia regiónov – 

ich kategorizáciu. 

❖ Koncepcia územného rozvoja Slovenska KURS 2001 Ministerstvo 

životného prostredia SR (MŽP SR) 2001,schválená uznesením vlády SR č. 

461/2011 Z. z.) 

Dokument uvádza desatoro regulatívov pre cestovný ruch, z ktorých niektoré by mali 

byť výzvou pre rozvoj CR v okrese Levoča: 

- Podporovať tie druhy a formy turizmu, ktoré sú predmetom medzinárodného 

záujmu (kúpeľný, poznávací kultúrny, horský letný a zimný, tranzitný turizmus 

a poľovníctvo); 

- Nadviazať na medzinárodný turizmus a to najmä sledovaním turistických tokov 

a dopravných trás prechádzajúcich, resp. končiacich na Slovensku. Venovať 

väčšiu pozornosť aktívnemu zahraničnému turizmu, cezhraničným vzťahom 

a malému prihraničnému turizmu; 

- Previazať dôslednejšie ciele rekreačného a poznávacieho turizmu; 

- Dotvoriť funkčno – priestorový systém rekreácie a turizmu na celoslovenskej 

úrovni vytváraním siete rekreačných územných celkov, siete rekreačných 

záujmových území väčších miest a siete ucelených území vidieckeho osídlenia; 

- Viazať lokalizáciu služieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu 

prednostne do sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie 

rekreačných útvarov vo voľnej krajine, pričom využiť aj obnovu a revitalizáciu 

historických miestnych a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok; 
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- Podporovať podmienky pre prímestskú rekreáciu obyvateľov miest v ich 

záujmovom území; 

- Zabezpečovať v liečebných kúpeľoch únosný pomer funkcie liečebnej, 

turisticko – rekreačnej, kultúrno – spoločenskej a ich funkčných plôch; 

- Podporovať vznik a rozvoj miestnych kúpeľov na základe využitia špecifík 

daného územia; 

- Na podporu rozvojových smerov turizmu využívať najmä cestnú dopravu 

a rozvoj cestnej siete ako aj budovanie príslušnej technickej infraštruktúry; 

- Na území Národných parkov a Chránených krajinných oblastí dodržiavať 

únosný pomer funkcie ochrany prírody a ostatných funkcií spojených 

s rekreáciou a turizmom. 

 

 

Regionálna úroveň a súlad dokumentov s navrhovanou stratégiou 

Dokumenty Prešovského samosprávneho kraja 

❖ Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) 

Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2021 – 2030  

PRIORITA: 1. Inovatívna a konkurencieschopná regionálna ekonomika 

Strategický cieľ: 1.2. Podporiť rozvoj cestovného ruchu a kultúry s využitím 

vysokého endogénneho potenciálu kraja. 

Špecifický cieľ:  

1.2.1. Rozšíriť a modernizovať existujúcu infraštruktúru cestovného ruchu vrátane 

rozširovania ponuky CR a zavádzania inovatívnych riešení. 

Opatrenie 1.2.1.1. Podporiť vybavenosť územia kraja udržateľnou technickou 

infraštruktúrou pre rozvoj CR pre tradičné i nové formy turizmu a cestovného 

ruchu. 

Aktivity: 

a/ Rozvíjať cykloturistiku a pešiu turistiku s prepojením na ostatné kraje a cezhraničné 

oblasti = vybudovanie a obnova cyklistických a turistických trás, značenia trás, 

bikepointov, singletrackov a ostatnej doplnkovej infraštruktúry = dobudovanie 

medzinárodnej cyklotrasy EuroVelo 11, Kostrovej siete a ostatných významných 
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cyklotrás (napr. Poloniny Trail, prepojenie Vysokých Tatier a Slovenského raja, okruh 

okolo Domaše, Cyklotrasa pútnického významu). 

b/ Rozvíjať pútnický turizmus v kraji = prepojenie pútnických miest a aktérov 

pôsobiacich v území, vytvorenie cyklistických a turistických trás pre pútnikov, 

propagácia pútnického turizmu a iné = rozvoj Svätomariánskej trasy 

c/ Rozšíriť potenciál rekreačnej turistiky využívaním vodných plôch, kempovania, 

vidieckeho turizmu a agroturistiky.. 

d/ Podporovať rozvoj trvaloudržateľného cestovného ruchu - ekoturizmu = vytváranie 

ponuky, ktorá je orientovaná na budovanie vzťahu človeka k životnému prostrediu. 

e/ Vytvárať podmienky pre rozvoj zdravotného a kúpeľno-liečebného cestovného 

ruchu. 

f/ Využívať moderné informačné technológie pre zlepšenie informačného a 

rezervačného systému = mobilné aplikácie na podporu CR, QR kódy, rezervačné 

systémy, virtuálne prehliadky a pod. 

g/ Podporiť rozvoj regionálnych značiek umeleckých a remeselných výrobkov, 

potravinárskych a poľnohospodárskych produktov, služieb. 

h/ Prepojiť regionálnu produkciu s destinačnou ponukou. 

i/ Vytvoriť a organizovať zábavno-vzdelávacie programy, súčasťou ktorých bude 

objavovanie prírody, športová aktivita, rozvoj manuálnych zručností a pod. 

j/ Podporovať rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti CR. 

Opatrenie 1.2.1.2. Podporiť obnovu kultúrnych a prírodných pamiatok na území 

kraja pre potreby kultúrno - poznávacieho turizmu. 

Aktivity: 

a/ Zrekonštruovať národné kultúrne pamiatky i ostatné kultúrne pamiatky, múzeá, 

galérie, pamiatkovo chránené a historické budovy, tzv. opevnené mestá vrátane ich 

vybavenia s cieľom rozvoja kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu. 

b/ Obnoviť historické parky, záhrady, pietne miesta a iné lokality kultúrneho a 

prírodného dedičstva. 
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c/ Podporiť organizáciu kultúrnych a vzdelávacích podujatí v nadväznosti na kultúrne 

a prírodné pamiatky = Moderné návštevnícke centrá (UNESCO, skanzeny, kultúrno – 

historické miesta). 

d/ Zvýšiť propagáciu a záujem o zážitkové programy využitím kultúrno-historického 

potenciálu, silných tradícií, remesiel v kraji = tematické kultúrne trasy. 

Opatrenie 1.2.1.3. Vytvoriť ucelený systém destinačného manažmentu, 

propagácie a informovania v oblasti CR na území kraja. 

Aktivity:  

a/ Posilniť kompetencie Krajskej organizácie cestovného ruchu v kontexte vytvorenia 

biznis modelu. 

b/ Vytvoriť podnikateľský plán KOCR vrátane produktov cestovného ruchu. 

c/ Vytvoriť komplexné produkty cestovného ruchu na základe sieťovania aktérov v 

CR (o.i. malí a strední podnikatelia). 

d/ Zabezpečiť jednotnosť propagácie a informovania v oblasti CR pre KOCR/OOCR. 

e/ Vytvoriť záväzný design pre KOCR/OOCR. 

f/ Vytvoriť štruktúru a formu sprístupňovania informácií o ponuke v CR v kraji. 

g/ Iniciovať na národnej úrovni optimalizáciu pokrytia územia kraja OOCR. 

h/ Zabezpečiť zber dát relevantných pre rozvoj CR. 

i/ zabezpečiť vypracovanie strategických materiálov (koncepcií) pre rozvoj CR na 

území kraja = Koncepcia rozvoja CR pre jednotlivé SPR (Šariš, Spiš, Horný Zemplín) = 

Koncepcia cykloturistiky PSK. 

Opatrenie 1.2.1.4. Podporiť zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti CR 

na území kraja v kľúčových destináciách 

Aktivity:  

a/ Zistiť potreby trhu v oblasti CR a zamestnancov. 

b/ Vytvoriť a aplikovať model duálneho vzdelávania v oblasti CR. 

c/ Vytvoriť možnosti zvyšovania kvalifikácie a odbornosti pre zamestnancov v oblasti 

CR. 
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d/ Zabezpečiť možnosti celoživotného vzdelávania v oblasti moderných technológií, 

manažérskych zručností, manažmentu kvality. 

e/ Podporiť podnikanie v oblasti CR využitím inovatívnych riešení. 

Špecifický cieľ: 

1.2.2. Zabezpečiť ochranu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, kultúry, 

kreatívneho priemyslu a komunitného života na území kraja. 

Opatrenie 1.2.2.1. Zabezpečiť strategický rozvoj kultúry a kultúrneho 

priemyslu na území PSK. 

Aktivity:  

a/ Mapovať a propagovať zriadenú i nezriadenú kultúru, hmotnú i nehmotnú kultúru 

a kultúrny priemysel prostredníctvom SMART nástroja pre potreby PSK i verejnosti. 

b/ Mapovať a propagovať zriadenú i nezriadenú kultúru, hmotnú i nehmotnú kultúru 

a kultúrny priemysel prostredníctvom SMART nástroja pre potreby PSK i verejnosti. 

c/ Vypracovať strategické dokumenty pre oblasť kultúry, kultúrneho priemyslu a 

komunitného života. 

d/ Zvýšiť povedomie o kreativite a kreatívnom priemysle ako významného nástroja na 

podporu priemyslu, vývozu a prezentácie krajiny doma aj v zahraničí. 

e/ Podporovať vzájomnú spoluprácu a sieťovanie aktérov cestovného ruchu s 

kultúrnymi operátormi v záujme vzájomného rozvoja a spolupráce. 

Opatrenie 1.2.2.5. Sprístupnenie kultúrnych objektov vhodných pre poznávací a 

zážitkový turizmus. 

Aktivity:  

a/ Vytvoriť zážitkové a poznávacie produktové balíky. 

b/ Sieťovať aktérov CR pri stratégii a tvorbe komplexného produktu. 

Opatrenie 1.2.2.7. Podpora uchovávania kultúrneho dedičstva a kultúrno – 

historického potenciálu územia PSK. 

Aktivity: 

a/ Podporiť ochranu kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. 
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b/ Podporiť ochranu prírodného dedičstva = prírodné javy tvorené fyzickými a 

biologickými útvarmi alebo skupinami takýchto útvarov, ktoré majú výnimočnú 

svetovú hodnotu z estetického, alebo vedeckého hľadiska, = geologické a fyziografické 

útvary a presne vymedzené oblasti, ktoré tvoria miesto prirodzeného výskytu 

ohrozených druhov zvierat a rastlín výnimočnej hodnoty z hľadiska vedy alebo 

starostlivosti o zachovanie prírody, = prírodné lokality alebo presne vymedzené 

prírodné oblasti výnimočnej hodnoty z hľadiska vedy, starostlivosti o zachovanie 

prírody alebo prírodnej krásy. 

c/ Podporiť ochranu kultúrneho hmotného i nehmotného dedičstva = archívne 

dokumenty bez ohľadu na spôsob zaznamenania informácie, historické knižničné 

dokumenty a fondy, diela písomníctva, scénografie a kinematografie, televíznej a 

audiovizuálnej tvorby, zbierky múzeí a galérií, diela výtvarného, úžitkového a 

ľudového umenia, dizajnu, architektonické objekty, urbanistické súbory, archeologické 

nálezy a lokality, objekty ľudového staviteľstva, pamiatky výroby, vedy a techniky, 

historické záhrady, parky a kultúrna krajina a i., = jazykové a literárne prejavy šírené 

ústne alebo zvukovými nosičmi, diela hudobného, dramatického a tanečného umenia, 

zvyky a tradície, historické udalosti, zemepisné, katastrálne a miestne názvy a i., = 

obyčaje, ľudová tradícia, folklór (tanec, hudba, piesne, slovesnosť a podobne) a ďalšie 

formy ľudového umenia a. i. 

d/ Podporiť rozvoj a ochranu vojenskej histórie na území kraja. 

❖ Stratégia destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského 

samosprávneho kraja (2014) 

Hlavným cieľom realizácie „Stratégie destinačného marketingu cestovného ruchu PSK“ 

je potreba využitia potenciálu prírodných daností, kultúrno – historických pamiatok 

a ľudských zdrojov, ktoré prostredníctvom trvalo udržateľného cestovného ruchu 

zabezpečí konkurenčnú ponuku služieb a produktov, čím prispeje k zabezpečeniu 

rastu kvality života v regióne za súčasného zachovania a zveľadenia prírodného 

a kultúrneho dedičstva. Hore uvedená stratégia prispieva k naplneniu cieľov tým, že 

zlepšuje celkový marketing kraja, jeho konkurencieschopnosť z hľadiska zvýšenej 

návštevnosti centier cestovného ruchu a vyhľadávania miestnych prírodných, 

historických a kultúrnych atraktivít, ponuky širokej palety produktov a služieb. 
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❖ Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji (2019) 

Pojednáva o aktivitách, víziách a cieľoch a následne o plnení ukazovateľov v Akčnom 

pláne rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji na roky 2020 – 

2023. 

❖ Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji (2019) 

Dokument obsahuje sumárne zistenia stavu cyklotrás v Prešovskom kraji, posudzuje 

kategorizáciu, popisuje hlavné nedostatky na pasportizovaných cykloturistických 

trasách a predkladá návrhy na ich odstránenie. Slúži ako podklad pre ďalšie plánované 

investície v rámci budovania cyyklodestinácií v Prešovskom kraji. 

❖ Kostrová sieť cyklistických trás v Prešovskom kraji (2018) 

Koncepčno – strategický dokument hlavnej siete cyklistických komunikácií 

predstavuje významný nástroj pre ďalšie plánovanie a zároveň efektívnu a zmysluplnú 

realizáciu cyklistickej infraštruktúry na celom území Prešovského kraja. 

 

Okresná úroveň 

❖ Akčný plán rozvoja okresu Levoča (2017) 

B. Prioritná oblasť: Rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií 

Opatrenie B.1. Cestovný ruch 

Aktivity na podporu cestovného ruchu budú primárne stáť na troch pilieroch – 

posilnení riadenia cestovného ruchu v regióne Spiš, obnove pamiatkového fondu a 

rozvoji infraštruktúry cestovného ruchu primárne v štvoruholníku mesto Levoča – 

Spišský hrad – Spišské Podhradie a Levočské vrchy. 

Aktivity tohto opatrenia sa sústredia najmä na:  

o koordináciu a riadenie cestovného ruchu v okrese ako súčasť radenia 

cestovného ruchu v regióne Spiš posilnením kapacity a úlohy OOCR, 

o dopravné prepojenie centier cestovného ruchu v okrese napr. nákupom a 

prevádzkovaním motorového vláčika, lepším prepojením s vlakovou stanicou 

Spišská Nová Ves a Poprad, či historickými vozidlami (veteránmi), 

o úpravy v meste Levoča ako je rekonštrukcia poškodených častí mestského 

opevnenia, konkrétne objektu Menhardskej brány, rekonštrukcia námestia 

Majstra Pavla, vybudovanie záchytného parkoviska v priestoroch hradobnej 



  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

28 
 

priekopy (záväzok vybudovania pešej zóny voči UNESCO) podmienené 

vybudovaním križovatky na štátnej ceste I./18,  

o obnovu kultúrnych pamiatok a vynovenie expozícií v Spišskom múzeu, 

o rozvoj náboženskej turistiky primárne v meste Levoča a Spišské Podhradie – 

Spišská Kapitula, vrátane vybudovania cestnej infraštruktúry k Bazilike 

Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore,  

o prepojenie Spišského hradu a Spišského Podhradia, vrátane Spišskej Kapituly a 

ďalších obcí na miestne služby a produkty – napr. vybudovanie tržnice pre 

miestne výrobky, vybudovanie archeoskanzenu a nových expozícií, sfunkčnenie 

nevyužívaného Štvrtockého domu v Spišskom Štvrtku, využitie viacerých 

priestorov na zvýšenie ubytovacích kapacít, sfunkčnenie kamennej ľadovne, či 

objektu mlyna v Spišskom Podhradí, a rozšírenie ponuky služieb v rôznych 

obciach,  

o vypracovanie územného plánu pre bývalý vojenský obvod Javorina ako 

podmienka pre rozvoj budovania cyklotrás a dobudovanie Levočskej lyžiarskej 

magistrály. Lyžiarska magistrála predstavuje rozbehnutý projekt ktorý k 

siedmim základným bežeckým okruhom so sezónnou návštevnosťou 13 000 až 

15 000 návštevníkov plánuje pridať 30 km okruh a modernizovaný areál v 

spolupráci s PSK, Slovenským olympijským výborom, Slovenským 

paralympijským výborom a MŠVVaŠ SR s cieľom vzniku Národného 

tréningového centra pre bežecké lyžovanie a biatlon a v lete pre horskú 

cyklistiku s komplexnou športovou infraštruktúrou,  

o prepojenie na aktivity v poľnohospodárstve a sociálnej ekonomike, 

o podpora vzniku originálnych lokálnych produktov, majúcich priamy vplyv na 

rozvoj cestovného ruchu a trvalo udržateľné pracovné miesta v okrese Levoča. 

 

Ostatné dokumenty 

- Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko 2016 - 

2022 (Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, 

Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Studenec, 

Spišské Podhradie, Vyšný Slavkov); 
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- Manažment plán 2012 – 2022 Levoča ako súčasť lokality Levoča, Spišský hrad 

a pamiatky okolia a Aktualizácia manažment plánu (2015 – 2025) pôvodnej časti 

zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia zápis č. 620/bis na listine SD 

UNESCO: Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia; 

- Plán komplexného sociálno -  ekonomického rozvoja na úrovni 

klastra/mikroregiónu (Spišský Hrhov, Domaňovce, Doľany, Klčov, Nemešany, 

Baldovce, Bugľovce) 2019 – 2025; 

- Marketingová štúdia cestovného ruchu obce Spišský Hrhov a mikroregiónu 

Spišská Občina. 

 

Mikroregionálna (subregionálna) úroveň v rámci okresu Levoča 

 

❖ Integrovaná stratégia rozvoja územia pod názvom Levočský región – perla 

Spiša .......a sen sa stane“ (ISRÚ) strategický dokument MAS LEV, v ktorom je 

vyšpecifikovaná problémová analýza okresu Levoča vo vzťahu k cestovnému 

ruchu v dvoch hlavných bodoch. K nim je zadefinovaná priorita a taktiež návrhy 

možných riešení. 

Problém 1: Nedostatočne rozvinutý vidiecky cestovný ruch a systém jeho 

podpory 

Priorita 1: Zabezpečiť efektívne využívanie prírodného, kultúrneho a historického 

potenciálu pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, s vytváraním nových produktov a 

služieb turizmu s ohľadom na kvalitu, za účinnej podpory marketingu a vzdelávania v 

predmetnej oblasti 

Návrhy riešení:  

1. Zlepšiť kvalitu informačno – marketingovej podpory regiónu prostredníctvom 

osvety, výchovy, vzdelávania a pozitívnej motivácie. 

2. Zvýšiť kvalitu ponúkaných služieb.  

3. Rozšíriť ponuku sekundárnych a doplnkových služieb.  

4. Vytvoriť sieť kvalitnej infraštruktúry pre cestovný ruch. 

5. Podporiť spoluprácu rôznych aktérov územia pri rozvoji cestovného ruchu. 

6, Zatraktívniť okolie verejných objektov, ciest a zlepšiť životné prostredie.  

7. Zlepšiť prezentáciu miestnej architektúry, tradícií, zvyklostí, zručností v remeslách 

a divadelnú kultúru.  
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8. Rozšíriť ponuku špecifických regionálnych produktov.  

9. Zviesť jednotný informačný systém s dôrazom na aktualizáciu.  

10. Rozšíriť ponuku športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. 

Problém 2: Absencia pracovných príležitostí a vysoká miera nezamestnanosti  

Priorita 2: Zabezpečiť nárast pracovných príležitostí pre obyvateľov územia ich 

aktivizáciou na efektívne využívanie existujúcich zdrojov pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu a služieb, využívajúc komparatívne výhody regiónu. 

Návrhy riešení:  

1. Využiť prírodný potenciál a poľnohospodársky ráz krajiny pre rozvoj 

poľnohospodárstva s ohľadom na premenu konvenčného na alternatívne formy.  

2. Podporiť diverzifikáciu poľnohospodárstva a zabezpečiť rozvoj agroturistiky.  

3. Vytvoriť podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania. 

4. Zvýšiť kvalifikáciu obyvateľov s ohľadom na regionálne potreby.  

5. Zlepšiť spoluprácu podnikateľov s verejným sektorom.  

6. Zvýšiť informovanosť obyvateľov o nových prístupoch v poľnohospodárstve.  

7. Zlepšiť inštitucionálnu podporu vzdelávania a poradenstva.  

8. Vytvoriť podmienky pre investorov. 

9. Zvýšiť orientáciu na absolventov škôl ako potenciálnych podnikateľov.  

10. Rozšíriť chov a lov rýb.  

V dokumente je následne spracovaný „Akčný plán“, ktorý zahŕňa podrobne 

navrhované aktivity v rámci špecifických cieľov a opatrení. 

 

❖ Strategický dokument pre obce mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko: 

Spoločný program rozvoja obcí (2016 – 2022) 

Jedná sa o strednodobý rozvojový dokument vytvorený na báze partnerstva 

a bol tvorený pre obce Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Buglovce, Dúbrava, 

Granč – Petrovce, Harakovce, Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Poľanovce, 

Pongrácovce, Studenec a Vyšný Slavkov. 

Strategický cieľ: Vytvoriť podmienky pre všestranný a trvalo udržateľný 

rozvoj obcí mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko so zameraním na 

maximálne využitie ľudského, prírodného, kultúrneho a historického 

potenciálu územia. 
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Špecifický cieľ 1. Podpora ekonomickej aktivity malého a stredného 

podnikania z domácich zdrojov s dôrazom na znižovanie nezamestnanosti 

a podpora marginalizovaných skupín obyvateľstva. 

Opatrenie 1.1. Zlepšenie podnikateľského prostredia a podpora 

konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov. 

Aktivity: 

- podpora podnikateľov zavadzajúcich výrobu na baze progresívnych 

technológii, pomoc pri získavaní nenávratných finančných prostriedkov zo 

Štrukturálnych fondov na tento účel. 

- podpora spracovateľov miestnych surovín (drevo, kameň, poľnohospodárske 

produkty, atď.). 

- podpora a propagácia podnikateľov v cestovnom ruchu, agropodnikanie. 

- pomoc podnikateľom pri získavaní finančných prostriedkov zo štátu a EÚ. 

Opatrenie   1.2.  Marketing územia, cezhraničná spolupráca, podpora 

informačných a vzdelávacích projektov. 

Aktivity:  

- vhodne nasmerované investične stimuly pre domácich podnikateľov. 

- vybudovanie značky, identity a imidžu územia. 

- rozvíjať existujúci potenciál územia a zamerať sa na najvýznamnejšie atrakcie. 

- vydávanie regionálneho časopisu, resp. občasníka. 

- podpora projektov cezhraničnej spolupráce a vzdelávacej činnosti. 

- organizovať informačné semináre a workshopy zamerané na spoločný 

všestranný regionálny rozvoj (marketing, regionálny rozvoj, cestovný ruch, 

životné prostredie, environmentalizmus, verejná správa). 

Opatrenie   1.3.  Podpora a rozvoj cestovného ruchu. 

Aktivity:  

- podpora a propagácia zážitkového cestovného ruchu – peší turizmus, 

cykloturistika, jazdecký turizmus, lyžiarsky turizmus, speleologický turizmus, 

paragliding, paintball a iné. 

- podpora rozvoja agroturistiky založenej na tradičných remeselných činnostiach 

(rezbárstvo, košikárstvo), budovanie náučných, turistických a cykloturistických 

chodníkov. 
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- podpora vydávania komplexných, viac jazyčných propagačných materiálov s 

celoročnou ponukou aktivít a atrakcií mesta Spišské Podhradie a okolia. 

- budovanie a modernizácia viacúčelových športových areálov, kúpalísk 

(plavárni) a telocvični. 

- budovanie doplnkovej infraštruktúry k cestovnému ruchu (odpočinkové 

miesta, prístrešky, stojany na bicykle, turistické značenia, informačné body, 

smerové tabule atď.). 

             Opatrenie   1.4.   Rozvoj regiónu, zachovanie kultúrneho a historického 

dedičstva. 

             Aktivity:  

- rekonštrukcia a modernizácia budov a stavieb historického a kultúrneho 

významu. 

-  príprava a organizácia tradičných kultúrnych podujatí (obecného, 

regionálneho a nadregionálneho významu). 

- zriadenie obecných pamätných izieb, múzeí, galérií a kultúrnych domov. 

- úprava a výstavba verejných priestranstiev, parkov a chodníkov. 

- budovanie oddychových zón, rozhľadní a klubovní. 

             Špecifický cieľ 2.  Dobudovanie sociálnej a technickej infraštruktúry. 

             Opatrenie   2.1.  Modernizácia a rozvoj dopravnej infraštruktúry. 

Aktivity: 

- oprava ciest druhej a tretej triedy a obecných komunikácií. 

- budovanie parkovacích plôch. 

- modernizácia autobusových zastávok v jednotlivých obciach. 

- obnova vlakového spojenia Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. 

- vybudovanie a obnova cyklo a peších chodníkov v okolí Spišského hradu. 

Špecifický cieľ 3.  Znižovanie zaťaženosti životného prostredia 

Opatrenie 3.1. Minimalizácia tvorby odpadov, materiálové a energetické 

zhodnocovanie odpadov, technické vybavenie obcí (stroje, zariadenia). 

Aktivity: 

- vypracovať plán riadenia chránených krajinných oblastí. 

- organizácia seminárov a workshopov zameraných na budovanie verejného 

povedomia v oblasti ochrany životného prostredia. 
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❖ Plán komplexného sociálno  ekonomického rozvoja klastra/mikroregiónu  - 

Od Levoče po Spišský hrad (2019 – 2025) 

Jedná sa o dokument, ktorý obsahuje návrh stratégie – plánu rozvoja 

neinštitucionalizovaného územia klastra/mikroregiónu, ktoré vytvorili obce: 

Spišský Hrhov, Domaňovce, Doľany, Klčov, Nemešany, Baldovce, Bugľovce. 

Dokument má odporúčací charakter, avšak pre tvorbu našej stratégie bol veľmi 

inšpirujúci, prínosný a uplatniteľný. 

 

❖ Marketingová štúdia cestovného ruchu obce Spišský Hrhov a mikroregiónu 

Spišská Občina  

Spišský Hrhov ako jediná obec v okrese Levoča disponuje programovým 

dokumentom, ktorý identifikuje a analyzuje rozvojové možnosti a špecifikuje 

rozvojové zámery cestovného ruchu v obci a mikroregióne. Dokument sa 

zameriava predovšetkým na obec Spišský Hrhov, ako strediskovú obec územia 

Spišskej Občiny (Klčov, Domaňovce, Doľany, Dravce, Dlhé Stráže, Baldovce, 

Bijacovce, Studenec). 

Aj tento strategický dokument s formulovanými strategickými, špecifickými 

cieľmi a opatreniami a napĺňaním jednotlivých cieľov, bol tým o ktorý sme sa 

v našej stratégii opierali. 

 

Miestna úroveň 

❖ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča 2014 – 2020 

(2022) 

Dokument v oblasti „Kultúrne dedičstvo a cestovný ruch“ definuje cieľ: 

Vybudovať Levoču a posilniť jej postavenie ako jedinečnej 

a navštevovanej UNESCO destinácie na svete. V rámci tohto cieľa bolo 

prijatých 5 OPATRENÍ: 

1. Ochrana a obnova pamiatok a hodnôt UNESCO, zachovanie autenticity 

a integrity – lokality „Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia“. 

2. Zvýšenie atraktívnosti a oživenie mesta, najmä Námestia Majstra Pavla. 

3. Zvýšenie a skvalitnenie ponuky produktov a podujatí (eventov) 

v kultúrnom i aktívnom športovom turizme počas celého roka. 
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4. Zvýšenie účinnosti marketingu a propagácie mesta a vybudovať značku 

UNESCO. 

5. Posilnenie mesta Levoče ako lídra rozvoja cestovného ruchu v meste, okolí 

a regióne. 

V rámci týchto opatrení bolo navrhnutých 24 aktivít, ktoré sú spracované v 

„Akčnom pláne“, ktoré boli podkladom pre tvorbu Programového rozpočtu 

mesta Levoča. 

❖ Program rozvoja mesta Spišské Podhradie 2015 – 2024. 

Mesto Spišské Podhradie má v dokumente zadefinovanú oblasť cestovného 

ruchu v prioritnej osi 4 – Hospodárska oblasť, ekonomický rozvoj a rozvoj 

cestovného ruchu. Následne má definované špecifické ciele, opatrenia a aktivity 

na splnenie vytýčeného cieľa. 

Špecifický cieľ 1. Rozvoj CR ako jedného z ťahúňov rastu mesta. 

OPATRENIA:  

1. Zabezpečenie využívania kultúrnych a remeselných tradícií v prospech 

rozvoja CR. 

2. Rozvoj a skvalitnenie ponuky služieb CR. 

3. Podpora a rozvoj kultúrno-spoločenských, športových podujatí ako dôležitý 

zdroj rozvoja CR.  

             Špecifický cieľ 2. Propagácia/marketing mesta ako destinácie CR. 

OPATRENIA: 

1. Vytvorenie jednotného propagačného systému mesta. 

2. Zefektívnenie turistického informačného systému. 

V rámci týchto opatrení sú v dokumente následne zadefinované aktivity. 

❖ Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017 – 2023.  

Obec Spišský Hrhov má oblasť cestovného ruchu v dokumente zadefinovanú 

v dvoch prioritách. 

Priorita B1: Zlepšenie podmienok pre ekonomickú aktivitu a zamestnanie 

v obci. 
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Špecifický cieľ:  

1. Zlepšiť podmienky pre malé podnikanie v obci. 

2. Vytvoriť podmienky pre produkciu kvalitných lokálnych potravín. 

3. Vytvoriť podmienky pre rozvoj priemyslu v obci. 

4. Skvalitniť služby OF pre občanov obce. 

Priorita B2: Zatraktívniť obec ako originálnu destináciu cestovného 

ruchu. 

Špecifický cieľ:  

1. Zvýšiť návštevnosť obce turistami, účinnými formami propagácie obce, ako 

zaujímavej destinácie. 

2. Vytvoriť originálne komplexné produkty cestovného ruchu. 

3. Zlepšiť podmienky pre CR v obci dobudovaním exkluzívnych atrakcií pre 

turistov a návštevníkov obce. 

V dokumente sú rozpracované v rámci týchto cieľov jednotlivé aktivity. 

❖ Program rozvoja obce Spišský Štvrtok 2015 – 2023 

V rozvojovom dokumente obce Spišský Štvrtok je oblasť cestovného ruchu 

zadefinovaná v priorite 2: Trvalo udržateľný rozvoj obce. 

Opatrenie 2.1. Podpora zamestnanosti a podnikania vrátane spolupráce 

s kľúčovými subjetmi. 

Cieľ opatrenia: Zvýšiť konkurencieschopnosť obce, znížiť mieru 

nezamestnanosti vďaka podpore podnikania, efektívneho využívania 

existujúcich kapacít a zdrojov, podpore zvyšovania kvalifikácie ľudského 

kapitálu. 

Opatrenie 2.2. Podpora vidieckeho cestovného ruchu. 

Cieľ opatrenia: Zrealizovať také investície a aktivity, ktoré prispejú ku 

naštartovaniu lokálnej ekonomiky a to prostredníctvom skvalitnenia služieb, 

rozvoja vidieckeho cestovného ruchu, využitia konkurenčných výhod. Súčasne 

je zámerom zabezpečiť ochranu kultúrneho, historického bohatstva 

a starostlivosť o významné objekty. 

Opatrenie 2.3. Public relatons. 
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Cieľ opatrenia: zvýšiť záujem návštevníkov a turistov o obec, vybudovať si 

dobré meno na trhu cestovného ruchu, zaviesť účinné marketingové nástroje 

do života municipality. Aplikovať tak moderný prístup obce ku podpore rozvoja 

cestovného ruchu a byť podnecujúcou pre podnikateľov, pracovať na 

princípoch fungovania trhovej ekonomiky.  

V dokumente sú rozpracované v rámci týchto cieľov jednotlivé aktivity. 

❖ Program rozvoja obce Brutovce 2015 – 2023  

Obec Brutovce má oblasť cestovného ruchu zadefinovanú v nasledovných 

prioritách: Priorita č. 1.: Zvýšiť ekonomický potenciál obce najmä 

rozvojom cestovného ruchu. 

Opatrenie 1.1. Propagácia obce a pripravenosť obce na rozvoj cestovného 

ruchu. 

Opatrenie 1.2. Podpora zvyšovania kapacity a kvality zariadení aktívnej 

turistiky. 

Priorita č. 2.: Dobudovanie sociálnej, technickej a enviromentálnej 

infraštruktúry. 

Opatrenie 2.1. Zriadenie a rekonštrukcia technickej a enviromentálnej 

infraštruktúry. 

V rámci jednotlivých opatrení dokument obsahuje spracovaný Akčný plán na 

roky 2015 – 2023 s návrhmi projektov a popisom finančných zdrojov určených 

na jednotlivé aktivity. 

❖ Program rozvoja obce Domaňovce 2015 – 2023 

V rozvojovom dokumente obce Domaňovce je oblasť cestovného ruchu 

zadefinovaná v nasledovnom opatrení: 

Opatrenie 3.3. Zvýšiť atraktivitu obce na rozvoj cestovného ruchu. 

V zhode s opatrením dokument obsahuje návrhy 7 aktivít (investícií) 

s možnosťami finančného zabezpečenia. 
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❖ Program rozvoja obce Dravce 2015 

Opatrenie 3.1. Obnovenie dediny a zlepšenie stavebnotechnického stavu 

obce. 

Aktivity: 

Zachovanie tradičného obrazu dediny vhodnou revitalizáciou.  

Rekonštrukcia a obnova kultúrneho domu v Dravciach a Bukovinke. 

Rekonštrukcia a obnova kultúrnych a prírodných pamiatok. 

Vybudovanie klubovne, výstavba amfiteátra za účelom rôznych záujmových 

aktivít. 

Opatrenie 3.2. Vytvorenie inovatívnych produktov pre nové služby 

a opora spolkového života. 

Aktivity: 

Zbúranie schátralého objektu, vybudovanie nového a zabezpečenie jeho 

multifunkčného využívania (multifunkčné ihrisko). 

Vytvorenie regionálneho hasičského múzea. 

Podpora klubovej činnosti a organizovania športovo kultúrnych akcií. 

V spolupráci s obcami realizovať hasičské dni zamerané aj na propagáciu 

múzea, histórie, propagácia všetkých DHZ v regióne. 

Rekonštrukcia športového ihriska a vybudovanie zázemia (šatne, sprchy, 

posilňovňa). 

Opatrenie 3.3. Podpora podnikania. 

Aktivity: 

Podporiť organizovanie cigánskych zábav pre japonských turistov v spolupráci 

s miestnou farmou a zapojiť do ponuky ďalších podnikateľov (ubytovanie, 

strava, cukrárenské a remeselné výrobky a pod.). 
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Vytvoriť v prepojení na múzeum ponuku výletov pre rôzne organizácie aj 

v spolupráci s poľnohospodárskym družstvom a ďalšími poskytovateľmi 

služieb. 

Podporiť farmárčenie a predaj produktov v nových regionálnych stánkoch 

v území MAS. 

❖ Program rozvoja obce Dúbrava 2014 – 2020 

Opatrenie 1.2. Podpora rozvoja cestovného ruchu. 

Aktivity:  

1.2.1. Dobudovanie informačných tabúľ na autobusových zastávkach. 

1.2.2. Vybudovanie vyhliadkového miesta s informáciami o okolitých horstvách. 

1.2.3. Aktualizácia propagačných materiálov o obci. 

❖ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Oľšavica 2015 – 2023 

Opatrenie 2.3. Podpora rozvoja cestovného ruchu. 

Aktivity: 

2.3.1. Zriadenie informačného bodu ku atrakciám obce a okolia. 

2.3.2. Skrášlenie poľovného revíru investíciami do rekonštrukcia a obnovy. 

2.3.3. Vytvorenie produktu pre turistov (organizované opekačky, poľovačky, 

túry a pod. v poľovnom revíre). 

2.3.4. Rekonštrukcia obecného mlyna a jeho spojazdnenie pre vytvorenie 

múzea s ukážkami minulosti (pre školy, vyhľadávaných záujemcov, 

atď.). 

2.3.5. V časti zrekonštruovaného mlyna vytvoriť izbu fotografií o obci od 

známeho miestneho fotografa. 

2.3.6. Propagácia obce a jej iniciatív, podnikateľov, remeselníkov, farmárov 

prostredníctvom tlačovín a ďalších foriem. 



  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

39 
 

2.3.7. Vytvorenie aktívneho webového sídla. 

2.3.8. Vybudovanie náučného chodníka na Podproč. 

2.3.9. Vybudovanie 3 rybníkov s vytvorením oddychovej zóny v spolupráci 

s obcou Brutovce. 

❖ Program rozvoja obce Klčov 2022 – 2030 

V uvedenom strategickom dokumente sa cestovný ruch rieši v nasledujúcich 

opatreniach: 

Opatrenie 2.3. Vytváranie podmienok pre rozvoj cestovného ruchu. 

Aktivita: Realizácia rôznych činností za účelom podpory rozvoja CR v obci 

(výstavba náučného chodníka, zriadenie izby tradícií, výstavba obecného 

amfiteátra a pod.). 

Opatrenia súvisiace s cestovným ruchom v obci: 

Opatrenie 1.1. Podpora MSP, remeselníkov, poľnohospodárov a lesníkov. 

Aktivita: príprava pozemkov, budov a priestorových a technických podmienok 

pre rozvoj nových služieb a rozvoj existujúcich podnikateľských aktivít. 

Opatrenie 1.2. Rozvoj digitalizácie. 

Aktivita: Podpora zavádzania efektívnych SMART digitálnych riešení 

v cestovnom ruchu. 

Opatrenie 1.3. Skvalitnenie miestnej dopravnej infraštruktúry. 

Aktivita: Výstavba cyklistických chodníkov v katastri obce a ich prepojenie 

s inými cyklochodníkmi v regióne. 

Opatrenie 1.5. Spolupráca s partnerskými obcami. 

Aktivita: Rozvoj partnerskej a cezhraničnej spolupráce s partnerskými 

obcami/mestami.  



  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

40 
 

Opatrenie 2.2. Úprava verejných priestranstiev, vrátane zvyšovania 

bezpečnosti obyvateľov a prevencie kriminality. 

Aktivita: Revitalizácia verejných priestranstiev s doplnením prvkov 

oddychových častí a zón, prvkov pre deti. 

Opatrenie 2.5. Skvalitnenie ponuky športového vyžitia a trávenia voľného 

času. 

Aktivita: Výstavba športových zariadení v športovom areáli a ich vybavenie; 

                Rekonštrukcia existujúcich detských ihrísk, vrátane dobudovania 

prístreškov. 

Opatrenie 2.7. Podpora spoločenského a kultúrneho života. 

Aktivita: Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí a miestnych 

kultúrnych a športových telies. 

V rámci jednotlivých opatrení dokument obsahuje spracovaný Akčný plán na 

roky 2022 – 2030 s konkrétnym harmonogramom činností/projektov/aktivít 

v nadväznosti na prioritné oblasti sociálno – ekonomického rozvoja. 

❖ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Domaňovce 2014 – 2020 

Opatrenie 3.3. Zvýšiť atraktivitu obce na rozvoj cestovného ruchu. 

Aktivity: 

3.3.1. Vytvorenie produktu cestovného ruchu a zabezpečenie podmienok pre 

jeho zavedenie. 

3.3.2. Komplexná propagácia o možnostiach v obci. 

3.3.3. Aktivity zamerané na údržbu a značenie všetkých existujúcich a nových 

trás. 

3.3.4. Podpora nových foriem CR (konferenčná a športová turistika). 

3.3.5. Podpora malých a stredných podnikov v CR (lov rýb, poľovníctvo 

a pod.). 
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3.3.6. Zvyšovanie atraktivita územia (gazdovský dvor, škola remesiel a pod.). 

3.3.7. Úprava a údržba kapličiek. 

Jedná sa o dokumenty, ktoré sú pre vypracovanie tejto stratégie kľúčové, týkajú sa 

zapojených obcí a miest do stratégie a v týchto rozvojových dokumentoch majú 

definované ciele v rozvoji CR. Jedná sa o mestá a obce okresu Levoča s potenciálom, 

infraštruktúrou a ponukou cestovného ruchu (viď. Tab. č. 1). Obce, ktoré nemajú 

potrebnú infraštruktúru a nedisponujú dostatočnou ponukou v cestovnom ruchu sme 

zobrazili ( viď. Tab. č. 2). Snaha samospráv týchto obcí je ponuku zvyšovať, preto sa 

venujeme v stratégii aj týmto obciam v nižšej miere. 

 

 

Mesto/obec Potenciál CR 

Torysky turistika, cykloturistika, vydávanie tlačených propagačných 

materiálov CR, podpora značenia turistických 

/cykloturistických trás, organizovanie kultúrnych podujatí. 

Spišský Štvrtok Kostol a Kaplnka Zápoľských, Archeologické nálezisko Myšia 

hôrka, Folklórne slávnosti, vydávanie tlačených propagačných 

materiálov CR, podpora aktivít, projektov, podujatí 

podnikateľov v CR, 

Spišské 

Podhradie 

Turistika, cykloturistika: Sivá Brada, Dreveník, Jazierko na 

Pažiti, Kultúrne pamiatky: Spišský hrad, Spišská Kapitula, 

Spišský Jeruzalem, Biskupská záhrada, Mestské výstavné 

siene, turistický vláčik, Turistické informačné centrum, 

vydávanie tlačených propagačných materiálov CR, podpora 

aktivít, projektov, podujatí podnikateľov v CR, členstvo 

v oblastnej organizácii CR, podpora značenia turistických / 

cykloturistických trás, podpora verejnej dopravy (turistické 

autobusové, vlakové spojenia) 

Spišský Hrhov Rozhľadňa, lesná sauna, Kaštieľ, Muzikmuzeum, Harhovske 

čuda a zabaviska, turistika a cykloturistika, vydávanie 

tlačených propagačných materiálov CR, 
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Oľšavica Turistika, ihrisko, tenisový kurt, posilňovňa, farma, podpora 

značenia turistických / cykloturistických trás. 

Levoča Vodná nádrž, bio kúpalisko, lyžiarsky vlek, bežecké lyžovanie, 

turistika, nordic walking, cykloturistika, požičovne športového 

náčinia, rybníky, vyhliadková veža, tenisové kurty, ihriská, 

bowling, posilňovne, farma,  kultúrne a historické pamiatky, 

kultúrne podujatia, informačná kancelária, členstvo 

v oblastnej organizácii CR, vydávanie tlačených propagačných 

materiálov CR, podpora aktivít, projektov, podujatí 

podnikateľov v CR, podpora značenia turistických / 

cykloturistických trás, podpora verejnej dopravy (turistické 

autobusové, vlakové spojenia). 

Klčov Vodná plocha, Izba tradícií, Múzeum medu, turistika, jazdectvo 

na koni, ihrisko, tenisový kurt, posilňovňa, vydávanie 

propagačných materiálov CR, kultúrne a športové podujatia. 

Dúbrava Vodná plocha, turistika, paragliding, ihrisko, tenisový kurt, 

kultúrne a športové podujatia, vydávanie tlačených 

propagačných materiálov CR, podpora aktivít, projektov, 

podujatí podnikateľov v CR, podpora značenia turistických 

trás. 

Dravce Gotický most, turistika, cykloturistika, ihrisko, tenisový kurt, 

vydávanie tlačených propagačných materiálov CR, podpora 

aktivít, projektov, podujatí podnikateľov v CR, kultúrne 

a športové podujatia. 

Domaňovce Turistika, cykloturistika, park, ihrisko, farma, vydávanie 

tlačených propagačných materiálov CR, podpora značenia 

turistických /cykloturistických trás, kultúrne a športové 

podujatia. 

Bijacovce Kaštieľ, park, Deň sv. Huberta, Hasičský deň, turistika, 

cykloturistika, ihrisko, tenisový kurt, , vydávanie tlačených 

propagačných materiálov CR, podpora značenia turistických 

/cykloturistických trás. 

Tabuľka 1 Zoznam zapojených miest a obcí okresu Levoča, ktoré majú potenciál CR, Zdroj: Dotazníkový prieskum 
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Obce okresu Levoča so slabým potenciálom CR 
Pongrácovce, Poľanovce, Ordzovany, Kurimany, Korytné, Buglovce, Brutovce, 
Beharovce, Baldovce 

Tabuľka 2 Zapojené obce okresu Levoča so slabým potenciálom CR, Zdroj: Dotazníkový prieskum 

 

 

2.1.5 Inštitúcie a aktéri podpory rozvoja cestovného ruchu 
 

     Inštitucionálne zabezpečenie CR na národnej, krajskej a regionálnej úrovni, hlavní 

aktéri CR v okrese Levoča: 

A/ Národná úroveň 

▪ Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( Sekcia CR, Slovakia Travel – 

rozpočtová organizácia MDV SR) 

▪ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR( Sekcia 

Regionálny rozvoj – najmenej  rozvinuté okresy) 

▪ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (Integrovaný 

regionálny operačný program – IROP, Program rozvoja vidieka SR – PRV) 

▪ Ministerstvo financií SR (štátny rozpočet) 

              B/ Krajská úroveň  

▪ Prešovský samosprávny kraj (Odbor strategického rozvoja PSK) 

▪ Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska 

               C/ Lokálna úroveň 

▪ Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Tatry Spiš Pieniny 

▪ Miestna akčná skupina – MAS LEV 

▪ Mestá a obce okresu Levoča s potenciálom, infraštruktúrou a ponukou 

cestovného ruchu 

▪ Regionálne združenie právnických osôb Spišský hrad – Podbranisko 

▪ Informačná kancelária mesta Levoča (IKLE), Turistické informačné 

centrum Spišské Podhradie (TIC), Informačné centrum Spišská Kapitula 

(IC) 

▪ Poskytovatelia služieb v CR, podnikateľské subjekty 

▪ Štátne a neštátne organizácie 
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Úroveň Organizácia 
Národná Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 

Slovakia Travel; 
Ministerstvo investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR; 
Ministerstvo pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR – IROP, PRV SR; 
Ministerstvo financií SR. 

Krajská Vyššie územné celky; 
Krajské organizácie cestovného ruchu. 

Lokálna Oblastné organizácie cestovného ruchu; 
Informačné centrá a kancelárie; 
Miestne akčné skupiny; 
Mestá a obce s potenciálom, 
infraštruktúrou a ponukou CR, 
Regionálne združenie Spišský hrad – 
Podbranisko. 

Tabuľka 3 Organizačná štruktúra cestovného ruchu na Slovensku, Vlastné spracovanie 

 

 

                     Krajská organizácia cestovného ruchu  Oblastná organizácia 

cestovného ruchu 

Vznik Vyšší územný celok Starostovia obcí, podnikatelia 

Členovia Vyšší územný celok a najmenej 

jedna oblastná organizácia 

pôsobiaca na jeho území 

Samosprávy, podnikateľské a iné 

subjekty podnikajúce alebo 

pôsobiace na území členských obcí 

Orgány Valné zhromaždenie, predseda 

krajskej rady a výkonný riaditeľ 

krajskej organizácie 

Valné zhromaždenie, 

predstavenstvo, dozorná rada 

a výkonný riaditeľ oblastnej 

organizácie 

Tabuľka 4 Založenie, členovia a orgány krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu na Slovensku, Vlastné spracovanie 

 

Charakteristika vybraných organizácií CR  

Krajská organizácia cestovného ruchu KOCR – Severovýchod Slovenska          

Táto krajská organizácia bola založená Prešovským samosprávnym krajom v zmysle 

zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu. Do tejto organizácie zaraďujeme 

Prešovský samosprávny kraj, OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR Tatry – Spiš – Pieniny, 
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OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Horný Zemplín a 

Horný Šariš, OOCR Šariš – Bardejov.  

Predmetom činnosti krajskej organizácie je najmä: podpora a vytváranie podmienok 

na rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského samosprávneho kraja; podpora 

činností svojich členov pri tvorbe a realizácii marketingu a propagácie cestovného 

ruchu pre svojich členov doma a v zahraničí; presadzovanie záujmov svojich členov, 

spolupráca s orgánmi Prešovského samosprávneho kraja, podpora kultúrneho, 

spoločenského a športového života a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva; 

organizovanie podujatí pre obyvateľov a návštevníkov; poskytovanie poradensko-

konzultačných služieb svojim členom; presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja 

cestovného ruchu tak, aby sa chránilo a zachovávalo životné prostredie a rešpektoval 

sa spôsob života miestneho obyvateľstva a vlastnícke práva, atď. Krajská organizácia 

cestovného ruchu môže založiť a prevádzkovať iné právnické osoby na realizáciu 

aktivít súvisiacich s naplnením účelu krajskej organizácie. 

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Tatry - Spiš – Pieniny 

Organizácia vznikla v roku 2012 a patrí do nej 15 miest a obcí a 11 podnikateľských 

subjektov od Levoče cez Kežmarok, Spišskú Belú, Zamagurie až po Pieniny. Lídrom v 

danej organizácii je mesto Kežmarok, kde aj organizácia sídli. Primárnou úlohou OOCR 

je koordinovane rozvíjať cestovný ruch na lokálnej úrovni a pozitívne pôsobiť vo 

svojom území. OOCR premieňajú primárnu a sekundárnu ponuku na produkt – 

samotnú destináciu cestovného ruchu. Činnosť OOCR je založená na širokej spolupráci 

verejného i súkromného sektora, ktorá je nástrojom na spoločné dosiahnutie cieľov. 

Táto organizácia chce využiť široký potenciál regiónu s pôsobnosťou od oblasti od 

Spišského hradu a mesta Levoča až po severnú hranicu s Poľskom na rieke Dunajec, od 

predhoria Vysokých Tatier a Levočských vrchov až k Pieninám. 

 

Miestna akčná skupina MAS LEV 

Na území okresu Levoča v súčasnosti pôsobí občianske združenie so štatútom Miestnej 

akčnej skupiny (MAS), verejno-súkromné partnerstvo MAS LEV 

https://www.maslev.eu/, http://www.maslev.sk/  na podporu rozvoja vidieka, ktoré 

podľa svojich stratégií zameraných na podporu rozvoja lokálnej ekonomiky 

a miestneho rozvoja podporuje rozvoj cestovného ruchu a realizáciu projektov zo 

https://www.maslev.eu/
http://www.maslev.sk/
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zdrojov Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného 

programu 2014 – 2020. „Multisektorálne“ združenie vzniklo registrovaním v zmysle 

zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dňa 

08.09.2008. MAS LEV tvoria mestá a obce okresu Levoča (Baldovce, Beharovce, 

Bijacovce, Brutovce, Buglovce, Dlhé Stráže, Doľany, Domaňovce, Dravce, Dúbrav, 

Granč-Petrovce, Harakovce, Jablonov, Klčov, Korytné, Kurimany, Levoča, Lúčka, 

Nemešany, Nižné Repaše, Oľšavica, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, 

Spišský Štvrtok, Studenec, Torysky, Uloža, Vyšné Repaše.  

Hlavné ciele miestnej akčnej skupiny LEV: 

                Ø Zabezpečiť efektívne využívanie zdrojov regiónu 

Ø Zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj 

Ø Hľadať doplnkové zdroje pre financovanie aktivít 

Ø Zabezpečiť realizáciu vytvorenej spoločnej integrovanej stratégie 

Ø Zabezpečiť aktualizáciu integrovanej stratégie pre ďalšie obdobie 

Ø Riadiť sociálny a ekonomický rozvoj regiónu 

Ø Vytvárať podmienky pre čo najširšiu spoluprácu pri obnove a rozvoji 
regiónu 

Ø Propagovať obnovu vidieckej krajiny 

Ø Vytvárať nové siete a rozvíjať partnerstvo 

 

Regionálne združenie právnických osôb Spišský hrad – Podbranisko  

Jedná sa o združenie 15 obcí, jedného mesta a troch neziskových organizácií (Spišské 

Podhradie, Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč – Petrovce, Harakovce, 

Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Studenec, 

Vyšný Slavkov, Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, Domov 

sociálnych služieb  (DSS) sv. Jána z Boha, Domov sociálnych služieb (DSS) Domovina. 

Vytvorením spomínaného združenia sa zvýšila väčšia šanca pre obce v získavaná  

väčších finančných prostriedkov, ktoré zlepšujú kvalitu života obyvateľov 

mikroregiónu, zlepšila sa komunikácia a spolupráca medzi obcami, ktoré vedie 

k rozvoju infraštruktúry obcí. Združenie úzko spolupracuje s Turistickým 

informačným centrom v Spišskom Podhradí, s ktorým má spoločné sídlo a ich 

spoločným cieľom je zvýšiť potenciál regiónu a dosiahnuť vyššiu atraktivitu daného 

územia.  

Ďalšími subjektmi so zameraním na rozvoj CR v okrese Levoča sú občianske združenia, 

ktorých je pomerne veľa a nie sú presne zadefinované ich väzby.  
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Inštitucionálne zázemie kultúrnych aktivít v okrese Levoča tvorí: 

▪ Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča http://msks.levoca.sk/ 

▪ Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  https://www.osvetapoprad.sk/ 

▪ SNM -  Spišské múzeum v Levoči http://www.spisskemuzeum.com/ 

▪ Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie  

https://www.spisskepodhradie.sk/samosprava/organizacie-mesta/mestske-

kulturne-stredisko/ 

  

http://msks.levoca.sk/
https://www.osvetapoprad.sk/
http://www.spisskemuzeum.com/
https://www.spisskepodhradie.sk/samosprava/organizacie-mesta/mestske-kulturne-stredisko/
https://www.spisskepodhradie.sk/samosprava/organizacie-mesta/mestske-kulturne-stredisko/


  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

48 
 

 

3. STRATÉGIA ROZVOJA CESTOVNÉHO RUCHU 
V RIEŠENOM ÚZEMÍ 

 

3.1 Vízia cestovného ruchu v okrese Levoča    
      

     Ako vyplýva zo SWOT analýzy a z určených disparít (Obrázok č. 1) v rozvoji cestovného 

ruchu v okrese Levoča spracovaných v Analytickej časti dokumentu, je potrebné vytvoriť 

strategickú víziu rozvoja cestovného ruchu v okrese Levoča, ktorá by formulovala  ambície 

mesta Levoča v rozvoji cestovného ruchu. Formulácia vízie sa musí dotýkať všetkých 

dotknutých miest a obcí, ktoré sú zapojené do stratégie, aby bola zabezpečená kontinuita 

medzi jednotlivými aktérmi zapojenými do stratégie a následné plnenie vytvorených 

strategických cieľov. 

 

 

VÍZIA CR V OKRESE LEVOČA : 

Okres Levoča bude do roku 2030 predstavovať ucelenú, vzájomne 

prepojenú, atraktívnu a konkurencieschopnú destináciu s ponukou kvalitnej 

infraštruktúry a služieb cestovného ruchu a mesto Levoča, známa ako 

gotický odkaz zo Slovenska pre celú Európu, bude v pozícií lídra v rozvoji 

cestovného ruchu v danom území. 
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Obrázok 1 Určenie  kľúčových disparít cestovného ruchu v okrese Levoča 
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3.2 Strategické oblasti, ciele, opatrenia  
 

Pri rozvoji cestovného ruchu je nevyhnutné plánovanie, resp. strategické ciele, aby bola 

možná jeho následná kontrola a tiež to, aby rozvoj tohto odvetvia bol organizovaný 

a systematický.  

Na základe analýzy skúmaného prostredia sme strategické ciele rozdelili do 

niekoľkých oblastí, ktoré poukazujú na hlavné problémy v skúmanej oblasti a navrhujú 

riešenia. 

 

Strategické  oblasti rozvoja cestovného ruchu v okrese Levoča: 

 
I. Manažment – Koordinovaný rozvoj CR na miestnej i regionálnej úrovni 

II. Marketing a komunikácia 

III. Partnerstvá 

IV. Poznatky 

V. Prírodné a kultúrno-historické dedičstvo 

VI. Infraštruktúra a služby 
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Strategická oblasť 1: 

MANAŽMENT - KOORDINOVANÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO 

RUCHU NA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ ÚROVNI 

 

CIEĽ Aktívna činnosť mesta Levoča na trhu cestovného ruchu v 

spolupráci s okolitým regiónom 

 

Indikátory slnenia cieľa: 

• Počet návštevníkov mesto Levoča, okres Levoča. 

• Počet prenocovaní mesto Levoča, okres Levoča. 

Opatrenie 1.1 
Vytvorenie podmienok pre zriadenie riadiacej 

inštitúcie CR v meste Levoča pre okres Levoča 

V regióne/okrese  chýba inštitúcia, ktorá by zastrešovala a riadila cestovný ruch na 

tomto území. Je dôležité vytvoriť takú inštitúciu, ktorá by pokrývala potreby všetkých 

obyvateľov v rámci cestovného ruchu, zabezpečovala by všetku koordináciu všetkých 

aktivít jednotlivých subjektov cestovného ruchu, samospráv v regióne a spoluprácu 

s partnerskými regiónmi, ale aj inými aktérmi cestovného ruchu. Taktiež je nevyhnutná 

pre koordináciu všetkých aktérov, ktorí sa na CR podieľajú a vykonávať aktivity vedúce 

k určitému spoločnému cieľu. Ten je nasledovný – posilniť pozíciu mesta Levoča ako 

lídra v rozvoji CR v okrese Levoča. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: PSK, Samosprávy zapojených obcí, podnikateľské subjekty v CR a inštitúcie CR 

 Aktivity: 

3.1.1. Založenie organizácie riadiacej cestovný ruchu v okrese Levoča 

(nastavenie modelu spolupráce medzi mestom Levoča a mestami 

a obcami zapojenými do stratégie v oblasti cestovného ruchu, vytvorenie 

manažmentu – predstavenstvo a výkonný riaditeľ,  členskej základne 

a zabezpečenie finančných zdrojov na chod organizácie). 
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Opatrenie 1.2. 

Personálne doplnenie odborných kapacít v oblasti CR 

v regióne, zastrešenie činnosti regiónu na trhu 

prostredníctvom oficiálneho zástupcu – regionálneho 

manažéra pre cestovný ruch 

Ak chceme posilniť pozíciu mesta Levoča ako lídra v rozvoji CR v okrese Levoča, 

samospráva v meste Levoča by mala byť nápomocná pre ostatné mestá a obce okresu, 

ale taktiež pre všetkých aktérov podieľajúcim sa na CR vytvorením oficiálneho 

zástupcu – regionálneho manažéra pre cestovný ruch so zameraním aj na spoločné 

aktivity v rámci cezhraničnej spolupráce. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: PSK, Samosprávy zapojených miest a obcí, podnikateľské subjekty v CR 

a inštitúcie CR 

Aktivity: 

1.2.1. Získanie finančných zdrojov na financovanie mzdy regionálneho 

manažéra, spracovanie projektovej žiadosti o získanie nenávratného 

finančného príspevku za účelom zamestnania regionálneho manažéra a 

financovanie jeho aktivít. 

1.2.2. Personálne posilnenie odborných kapacít v oblasti CR v mestách 

a obciach okresu. 

 

Strategická oblasť 2: 

MARKETING A KOMUNIKÁCIA 

 

CIEĽ Strategická a koordinovaná realizácia spoločných 

marketingových aktivít regiónu 

 

Indikátory slnenia cieľa: 

• Mesačné štatistické ukazovatele návštevnosti v meste Levoča a regióne. 

• Polročné vyhodnotenie zisťovacích údajov z pasportizácie. 

• Počet zrealizovaných aktivít – školení, kurzov pre regionálnych aktérov CR. 
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• Počet predaných produktových balíkov. 

• Počet spracovaných spoločných propagačných komplexných materiálov. 

• Počet účastí na výstavách CR. 

• Počet zorganizovaných veľtrhov a výstav CR. 

• Počet vytvorených komplexných katalógov poskytovateľov ubytovacích, 

stravovacích a doplnkových služieb v regióne. 

• Počet sledovateľov komplexného turistického informačného portálu regiónu. 

• Počet vytvorených máp všetkých atraktivít regiónu, služieb a podujatí. 

• Počet sledovateľov kalendára akcií s pravidelne aktualizovaným prehľadom 

nadchádzajúcich kultúrnych, spoločenských a športových akcií v meste 

a regióne. 

• Počet vytvorených strategických dokumentov Marketingová a komunikačná 

stratégia mesta Levoča v prepojení na okres v počte 1. 

• Počet predaných zľavových kariet mestských a regionálnych. 

 

Opatrenie 2.1. Realizácia prieskumu trhu 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: : Samosprávy zapojených miest a obcí a  inštitúcie pôsobiace v kultúre, CR 

a rozvoji miest a obcí 

Aktivity: 

2.1.1. Pravidelné zisťovanie a vyhodnocovanie potrieb a želaní, spokojnosti, 

motívu návštevy domácich a zahraničných návštevníkov, trendov na trhu 

regionálneho cestovného ruchu. 

2.1.2. Organizovanie školení a kurzov pre regionálnych aktérov cestovného 

ruchu so zameraním na sprostredkovávanie zistených výsledkov 

prieskumu trhu a zároveň prispôsobených požiadavkám poskytovateľov 

služieb cestovného ruchu v súvislosti s marketingovými aktivitami. 
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Opatrenie 2.2. 
Pravidelná pasportizácia infraštruktúry cestovného 

ruchu v regióne 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: : Samosprávy zapojených miest a obcí, inštitúcie pôsobiace v kultúre, v 

CR,  v oblasti športu, oddychu a rekreácie, podnikatelia v CR, inštitúcie  a neziskové 

organizácie CR 

Aktivity: 

2.2.1. Pravidelné zisťovanie počtu, štruktúry, kategórie, kapacity a vybavenosti 

ubytovacích a stravovacích zariadení (supraštruktúra cestovného ruchu) 

v regióne. 

2.2.2. Pravidelné zisťovanie počtu, štruktúry, štandardu a kapacity kultúrno – 

spoločenských zariadení, muzeálnych expozícií v regióne, pravidelná 

sumarizácia organizovaných kultúrno – spoločenských podujatí, výstav 

a pod. v regióne. 

2.2.3. Pravidelné zisťovanie počtu, štruktúry, štandardu a kapacity 

športovorekreačných zariadení (infraštruktúra cestovného ruchu) 

v regióne, pravidelná sumarizácia organizovaných športovorekreačných 

podujatí v regióne. 

 

Opatrenie 2.3. 
Tvorba spoločných balíkov služieb (produktu) 

regiónu pre návštevníkov  

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, inštitúcie pôsobiace v kultúre, v 

CR,  v oblasti športu, oddychu a rekreácie, podnikatelia v CR, inštitúcie  a neziskové 

organizácie CR 

Aktivity: 

2.3.1. Spracovanie koncepcie tvorby spoločných, komplexných regionálnych 

produktov cestovného ruchu s maximálnym využitím regionálneho 
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potenciálu (pre rozvoj turizmu), reálna tvorba produktov a komplexných 

balíkov služieb. 

2.3.2. Vytvorenie kvalitných špecifických turistických produktov – balíkov, 

programov s efektívnou prezentáciou kultúrneho a prírodného dedičstva 

UNESCO, založených na miestnych špecifikách a unikátnostiach. 

2.3.3. Spracovávanie ponúk pre organizovanú klientelu – skupiny . 

2.3.4. Vytvorenie kvalitného turistického produktu so zameraním na letný 

a zimný cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch (vidiecky spôsob života, 

bývanie vo vidieckych sídlach, farmách), kongresový 

a pútnický/náboženský cestovný ruch, produkty spojené s využitím 

tvorivého ľudského potenciálu regiónu(spájanie poznávacích ciest 

s výučbou tradičných remesiel, s účasťou na významných kultúrnych 

podujatiach a pod.). 

2.3.5. Presadenie produktov destinácie do ponuky organizátorov zájazdov 

a incentívy (domáce a zahraničné cestovné kancelárie, cestovné agentúry, 

touroperátori pre príjazdový cestovný ruch, firmy, kluby...). 

2.3.6. Realizácia poznávacích ciest pre cestovné kancelárie a partnerov v CR. 

2.3.7. Zriadenie agentúry za účelom predaja produktov CR v okrese . 

2.3.8. Vytvorenie mestskej karty zliav a regionálnej karty zliav. 

 

Opatrenie 2.4. Budovanie jednotnej značky regiónu 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča a zriadená agentúra za účelom predaja produktov CR, 

PSK, OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR Severovýchod Slovenska 

Aktivity:  

2.4.1. Výroba originálnych a „značkových“ propagačných materiálov. 

2.4.2. Stimulácia obnovy, využitia marketingu a propagácie kultúrneho 

a prírodného dedičstva UNESCO. 

2.4.3. Založenie tradície každoročného otvorenia turistickej sezóny /leto, zima/. 
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2.4.4. Spoločná prezentácia mesta Levoča a obcí okresu Levoča na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni (výstavy, influenceri, touroperátori 

a pod.). 

2.4.5. Možnosť organizovania veľtrhov a výstav cestovného ruchu. 

 

Opatrenie 2.5. 
Vydávanie kvalitných spoločných propagačných 

materiálov 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča a zriadená agentúra za účelom predaja produktov CR, 

PSK, OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR Severovýchod Slovenska 

Aktivity: 

2.5.1. Spracovanie podrobného, spoločného, komplexného propagačného 

materiálu o cestovnom ruchu regiónu (charakteristika regiónu, prehľad a 

popis turistických atraktivít, mapy, kontakty na poskytovateľov služieb...). 

2.5.2. Spracovanie spoločného, komplexného katalógu poskytovateľov 

ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb v regióne / vyriešiť daň 

z ubytovania, plus spracovanie recenzií a dať na internet/. 

2.5.3. Spracovanie propagačných materiálov a katalógov v Braillovom písme. 

 

Opatrenie 2.6. 
Vytvorenie komplexného informačného portálu 

(systému) 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča a zriadená agentúra za účelom predaja produktov CR 

v okrese Levoča,  PSK, OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR Severovýchod Slovenska, 

podnikatelia a inštitúcie a neziskové organizácie CR v okrese Levoča 
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Aktivity:  

2.6.1. Vytvorenie komplexného turistického informačného portálu regiónu. 

2.6.2. Spracovanie mapy všetkých atraktivít regiónu, služieb a podujatí. 

2.6.3. Aktualizácia webovej stránky mesta Levoča s prepojením na ponuku CR 

miest a obcí okresu Levoča. 

2.6.4. Vytvorenie kalendára akcií s pravidelne aktualizovaným prehľadom       

nadchádzajúcich kultúrnych, spoločenských a športových akcií v meste 

Levoča  a obciach okresu Levoča. 

2.6.5. Vytvorenie aplikácie na meranie návštevnosti a spokojnosti návštevníkov 

regiónu. 

2.6.6. Prepojenie aplikácií na webové stránky obcí. 

 

Opatrenie 2.7. 
Vytvorenie jednotnej komplexnej marketingovej 

a komunikačnej stratégie 

Spracovanie dokumentu komplexne riešiaceho problematiku marketingu a 

komunikačných nástrojov pre podporu tvorby a rozvoja regionálneho CR. Iniciovať by 

ho malo mesto Levoča, zapojiť by sa mali všetky dotknuté subjekty a využiť všetky 

dostupné odborné kapacity v regióne a v blízkom susedstve. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča a zriadená agentúra za účelom predaja produktov CR 

v okrese Levoča 

Aktivity:  

2.7.1. Spracovanie marketingovej a komunikačnej stratégie mesta Levoča 

a okresu Levoča. 
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Strategická oblasť3: 

PARTNERSTVÁ 

 

CIEĽ Rozvoj partnerstva CR v regióne a nadregionálna spolupráca 

v rámci SR a v zahraničí 

 

Indikátory slnenia cieľa: 

• Počet spoločných projektov vytvorených na báze spolupráce s odbornými 

inštitúciami na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. 

• Počet partnerstiev pri nových rozvojových iniciatívach v CR. 

• Suma finančných prostriedkov získaná na spoločné aktivity orientované na 

návštevníka. 

 

Opatrenie 3.1. Vytvorenie silného partnerstva v regióne 

Hlavnou výhodou partnerstva je jeho efektivita. Partnerstvo medzi subjektmi, ktoré 

poskytujú služby a produkty CR umožňuje kvalitnejšie a efektívnejšie zabezpečenie 

rozvoja CR. Vďaka spolupráci verejného sektora a súkromného sektora sa zvyšuje 

úspora verejných financií, podnikateľské subjekty zase zabezpečujú lepšiu koordináciu 

niektorých aktivít, ktoré verejný sektor nevie zabezpečiť v požadovanej kvalite. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča, PSK a zriadená agentúra za účelom predaja produktov 

CR v okrese Levoča 

Aktivity:  

3.1.1. Úzka spolupráca s odbornými inštitúciami na miestnej, regionálnej 

a národnej úrovni. 

3.1.2. Príprava, realizácia a hľadanie spoločných finančných prostriedkov na 

spoločné aktivity  orientované na návštevníka. 

3.1.3. Kooperácia a podpora spoločných tematických línií s partnerskými 

destináciami v spolupráci s PSK, OOCR Tatry Spiš Pieniny a KOCR 

Severovýchod Slovenska pri presadzovaní sa na trhu. 
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Opatrenie 3.2. Pokračovanie v úspešnej cezhraničnej spolupráci 

Cezhraničné partnerstvá priťahujú regiónu väčšie počty návštevníkov a turistov zo 

zahraničia, ktorí zabezpečujú pre región vyššie príjmy a stúpa povedomie o regióne aj 

v iných krajinách. Výmena turistov medzi partnerskými krajinami udržuje rozvoj CR 

na vyššej úrovni. Spolupráca so zahraničnými partnermi vyúsťuje aj do možností 

väčšej úspešnosti nadnárodných projektov pre rozvoj cestovného ruchu. 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Partnerské mestá, obce 

Aktivity:  

3.2.1. Spoločné projekty cezhraničnej spolupráce. 

 

Opatrenie 3.3. 

Zvýšenie informovanosti aktérov cestovného ruchu o 

smerovaní rozvoja cestovného ruchu v regióne do 

budúcnosti 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK,  aktéri pôsobiaci v CR na území 

okresu Levoča 

Aktivity:    

3.3.1. Predstavenie schváleného strategického dokumentu pre oblasť 

cestovného ruchu pre región všetkým regionálnym aktérom 

cestovného ruchu. 

3.3.2. Organizovanie pravidelných stretnutí s poskytovateľmi služieb 

cestovného ruchu za účelom spoločného informovania o aktuálnej 

situácii v rozvoji cestovného ruchu v regióne, operatívnych plánoch 

a najbližších zásadných opatreniach v odvetví, rovnako za účelom 

vyzývania zainteresovaných k spolupráci. 
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Strategická oblasť4: 

POZNATKY 

 

CIEĽ Prísun poznatkov a ich implementácia v regióne 

 

Indikátory slnenia cieľa: 

• Definovaný systém získavania poznatkov. 

• Počet školení a kurzov absolvovaných pracovníkmi v CR. 

• Počet nových projektových zámerov k bezbariérovému turizmu. 

 

Opatrenie 4.1. Prísun poznatkov a ich implementácia v regióne 

Cieľom je monitorovanie a získavanie poznatkov od ostatných aktérov CR v regióne, 

regiónoch SR alebo mimo SR a vzájomná výmena skúseností. Poznatky užitočné pre 

rozvoj cestovného ruchu môžeme rozdeliť na poznatky vedecké (vedecké inštitúcie), 

poznatky skúsenostné (partnerské regióny), vzdelanostné (vzdelávanie pracovníkov v 

CR) a poznatky inovatívne (napr. v oblasti podpory bezbariérového turizmu). 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK,  OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR 

Severovýchod Slovenska, aktéri pôsobiaci v CR na území okresu Levoča, podnikatelia 

a inštitúcie a neziskové organizácie CR v okrese Levoča 

Aktivity:  

4.1.1. Vytvorenie a zavedenie systému získavania poznatkov  v CR v regióne. 

 

Opatrenie 4.2. Vzdelávanie pracovníkov v cestovnom ruchu 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK, OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR 

Severovýchod Slovenska, aktéri pôsobiaci v CR na území okresu Levoča, podnikatelia 

a inštitúcie a neziskové organizácie CR v okrese Levoča 
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Aktivity:  

4.2.1. Podpora a organizácia vzdelávania pracovníkov v CR. 

 

Opatrenie 4.3. Inovácie v podpore bezbariérového turizmu 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK OOCR Tatry Spiš Pieniny, KOCR 

Severovýchod Slovenska, aktéri pôsobiaci v CR na území okresu Levoča, podnikatelia 

a inštitúcie a neziskové organizácie CR v okrese Levoča 

Aktivity:  

4.3.1. Vytváranie technických podmienok k turizmu bez bariér s využitím 

inovatívnych informačných systémov. 

 

Strategická oblasť5: 

PRÍRODNÉ A KULTÚRNO-HISTORICKÉ DEDIČSTVO 

 

CIEĽ Ochrana a obnova pamiatok a hodnôt UNESCO, zachovanie 

autenticity a integrity lokality „Levoča, Spišský hrad 

a pamiatky okolia 

 

Indikátory slnenia cieľa 

• Počet zrekonštruovaných kultúrno – historických objektov. 

• Počet zrekonštruovaných kultúrno – historických objektov s polyfunkčným 

využitím. 

• Počet obnovených historických cintorínov. 

• Počet revitalizovaných prírodných objektov. 

• Dĺžka nových resp. obnovených cyklistických a turistických trás. 

• Počet vybudovaných náučných, interaktívnych chodníkov a náučných 

chodníkov bez bariér. 

• Počet novovybudovaných cyklistických a turistických trás pre pútnikov. 
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Opatrenie 5.1. 
Rekonštrukcia a obnova kultúrno-historických 

pamiatok 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK,  Ministerstvo kultúry SR, Slovenské 

národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči,  Krajský pamiatkový úrad, vlastníci 

pamiatkových objektov, Cirkev 

Aktivity:  

5.1.1 Spracovanie pasportizácie kultúrno – historických pamiatok. 

5.1.2 Identifikácia nevyužitých objektov, zistenie stavu, realizácia plánu 

obnovy objektov a účelu využitia pre potreby CR. 

5.1.3 Odstránenie havarijných stavov pamiatkových objektov zapísaných 

v ÚZPF na základe výsledkov monitoringu uložením povinnosti v zmysle 

stavebného zákona stavebným úradom, ale aj objektov, ktoré nie sú 

zapísané v ÚZPF, ale nachádzajú sa na území lokality zapísanej v SD 

UNESCO. 

5.1.4 Rekonštrukcia pamiatkových objektov. 

5.1.5 Rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla. 

5.1.6 Historické hradobné opevnenie -  pravidelná údržba, oživenie s využitím 

pre potreby CR. 

5.1.7 Rekonštrukcia a obnova pamiatkových objektov s ich polyfunkčným 

oživením (ateliéry, výstavné priestory, remeselné dielne  v spojení 

s predajňami, službami a obnovením prejazdov vo forme pasáží, 

sprístupnením pre domácich obyvateľov ale i návštevníkov mesta, 

vytvorenie priestorov pre kreatívny priemysel. 

5.1.8 Zabezpečenie systematickej a odbornej starostlivosti o zeleň 

v historických jadrách územia. 

5.1.9 Obnova a starostlivosť o historické cintoríny. 

5.1.10 Adaptabilita územia na klimatickú zmenu v historických centrách 

územia. 
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Opatrenie 5.2. Revitalizácia a ochrana prírodných zdrojov 
 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a  obcí, PSK,  Štátna ochrana prírody SR,  Okresný 

úrad v Levoči, Správa národného parku Slovenský raj, Správcovia poľovných revírov 

a združení, podnikateľské subjekty 

Aktivity:  

5.2.1. Budovanie siete cykloturistických trás v súlade s definovanou sieťou CTT 

a v súlade so Stratégiou rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky 

v Prešovskom kraji a v súlade s diaľkovou sieťou cyklistických trás 

EuroVelo 11. 

5.2.2 Zatraktívnenie pešej turistiky budovaním náučných chodníkov, 

interaktívnych turistických chodníkov a ciest (DUBINY). 

5.2.3 Vytvorenie cyklistických a turistických trás pre pútnikov s napojením na 

Svätomariánsku trasu – Svetlo z východu. 

5.2.4 Vytvorenie jednotného manuálu značenia turistických a poznávacích trás. 

5.2.5 Realizácia bezbariérových trás pre telesne postihnutých na vozíku, 

zrakovo postihnutých, vybudovanie náučných chodníkov bez bariér. 

5.2.6 Využívanie vodných plôch a rybníkov na rekreáciu a relax  

5.2.7 Využitie potenciálu poľovníctva na území v prospech CR (poľovnícke 

plesy, slávnosti, poľovačky a pod.)  

5.2.8 Rozšíriť potenciál rekreačnej turistiky  kempovania, vidieckeho turizmu 

a agroturistiky. 

5.2.9 Podpora trvalo udržateľného cestovného ruchu – EKOTURIZMU 

a AGROTURIZMU. 

5.2.10 Zabezpečenie systematickej a odbornej starostlivosti o zeleň . 

5.2.11 Adaptabilita územia na klimatickú zmenu. 
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Opatrenie 5.3. 
Efektívny manažment pri starostlivosti o kultúrno-

historické dedičstvo 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, Krajský pamiatkový úrad, Okresný úrad 

v Levoči, VUC PO, Cirkev, Vlastníci dotknutých objektov 

Aktivity:  

5.3.1. Zabezpečenie efektívnej ochrany lokality zapísanej do Zoznamu svetového 

dedičstva UNESCO v zmysle dokumentu Manažment plán 2012 – 2022 Levoča ako 

súčasť lokality Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia a Aktualizácia Manažment plánu 

2015 - 2025 

Opatrenie 5.4. 
Efektívny manažment pri starostlivosti o prírodné 

dedičstvo 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK, Ochrana prírody 

Aktivity:  

5.4.1. Spracovanie pasportizácie zelene územia, zachovanie biodiverzity. 
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Zrealizované projekty a projektové zámery mesta Levoča a obcí okresu Levoča, ktoré sú v realizácii do konca roka  2022  a plán 

projektov a projektových zámerov pre roky 2022 – 2027 (výhľadovo do roku 2030)  známe v čase tvorby stratégie a ktoré môžeme 

zahrnúť do plnenia vyššie uvedených strategických cieľov. 

Všetky zrealizované projekty a projektové zámery rokov 2019 – 2021 sú rozpracované v Analytickej časti dokumentu v bode 4.3. Prieskum 

realizovaných projektov  2019 – 2021 v zapojených mestách a obciach okresu Levoča.  

Názov zrealizovaného projektu 
 
                                    

Realizátor, Investor 
 

Stav rozpracovania: 
Zámer, Projekt, 
Realizácia, Štúdia 

Rok realizácie a 
ukončenia 

Náklady (EUR) 
 

Prírodné klenoty pohraničia, ochrana 
ohrozených druhov pri súčasnom 
udržateľnom sprístupnení krajinno – 
prírodných atrakcií miest Stary Sacz 
a Levoča – inovačné náučné chodníky 
v lokalitách Miejska Gora a Levočská 
Dolina 

Mesto Levoča 
Program cezhraničnej 
spolupráce Intereg V – 
A Poľsko - Slovensko 

Realizácia 2021 - 2022 1 948 201,54 

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č. 47 v Levoči, ÚZPF č. 2936/1 – 
projektová dokumentácia 

Mesto Levoča 
Prešovský samosprávny 
kraj 

V realizácii 2020 - 2022 64 466,68 

Radnica otvorená pre komunity (obnova 
a revitalizácia historickej radnice, 
Námestie majstra Pavla č. 2) 

Mesto Levoča 
Nórsky finančný 
mechanizmus 

V realizácii 2020 - 2024 1 052 585,00 

Radnica s areálom na Námestí Majstra 
Pavla č. 2 v Levoči, ÚZPF č. 2891/1 – 
reštaurátorské práce 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Realizácia 2022 34 000,00 

Dom meštiansky, Kláštorská ulica č. 20 
v Levoči, ÚZPF 2750/1 – projektová 
dokumentácia  

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Realizácia 2022 9 000,00 
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Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č. 51 v Levoči, ÚZPF 2940/1 – obnova 
a výmena stolárskych výrobkov uličnej 
fasády 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Realizácia 2022 8 000,00 

Obnova NKP – mestské opevnenie a jeho 
zapojenie do infraštruktúry mesta 
Levoča  - architektonicko – historický 
výskum 1. etapa 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

V realizácii 2022 - 2023 4 000,00 

NKP mestské opevnenie – oprava 
hradobného múru  na juhozápadnej 
a západnej strane mestského opevnenia 
ÚZPF č. 2741/9 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Realizácia 2022 12 000,00 

Rekonštrukcia pamätníka obetiam 2. sv. 
vojny na cintoríne v meste Levoča 

Mesto Levoča 
Ministerstvo vnútra SR 

Realizácia 2022 4 100,00 

Obnova cintorína z 1. sv. vojny v meste 
Levoča 

Mesto Levoča 
Ministerstvo vnútra SR 

Realizácia 2022 4 000,00 

Rekonštrukcia pamätníka pre padlých vo 
vojne v meste Levoča  

Mesto Levoča 
Ministerstvo vnútra SR 

Realizácia 2022 3 200,00 

Reštaurátorské práce – radnica v Levoči – 
2. etapa, ÚZPF č. 2891/1 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Schválený projekt 2023 48 336,00 

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č. 43, ÚZPF č. 2932/1 – reštaurátorský 
výskum a spracovanie návrhu na 
reštaurovanie 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Schválený projekt 2023 13 320,00 

Dom meštiansky, Námestie Majstra Pavla 
č. 28, ÚZPF č. 2917/1 – projektová 
dokumentácia 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Schválený projekt 2023 23 930,00 

Obnova strechy domu meštianskeho na 
Kláštorskej ulici č. 27, ÚZPF č. 2757/1 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Schválený projekt 2023 179 884,00 
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Levoča, budova administratíva solitér na 
Námestí Štefana Kluberta č. 6 v Levoči, 
ÚZPF č. 4485/1 

Mesto Levoča 
Ministerstvo kultúry SR 

Schválený projekt 2023 34 572,00 

Obnova NKP Mlyn elektrický, ÚZPF 
4452/1, Spišské Podhradie, Kúpeľná 
ulica 

Mesto Spišské Podhradie 
Ministerstvo kultúry SR 

Realizácia 2022 30 000,00 

Obnova sypanca Obec Oľšavica 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 20 000,00 

Vodozádržné opatrenia v obci Spišský 
Hrhov 

Obec Spišský Hrhov 
Slovenská agentúra 
životného prostredia 

V realizácii 2022 - 2023 3 671,53 

Tabuľka 5  Zrealizované projekty a projektové zámery mesta Levoča a obcí okresu Levoča, Zdroj: Mestá a obce, Vlastné spracovanie
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Strategická oblasť6: 

INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU 

 

CIEĽ Zvýšenie kvality/úrovne existujúcej infraštruktúry 

a služieb CR, dobudovanie a rozšírenie ponuky 

infraštruktúry a služieb CR 

 

Indikátory slnenia cieľa: 

• Dĺžka zrekonštruovaných cestných komunikácií a chodníkov. 

• Počet nových autobusových a vlakových spojov. 

• Počet dopravných spojov vybavených pomôckami pre cestovanie. 

• Počet dobudovaných parkovísk a parkovacích plôch. 

• Počet dobudovaných stanovíšť taxíkov. 

• Počet dobudovaných priestorov kamerovým systémom. 

• Počet narušení verejného poriadku, priestupkov a trestných činov súvisiacich 

s kriminalitou. 

• Výška výdavkov na rekonštrukciu amfiteátra v meste Levoča. 

• Výška výdavkov na rekonštrukciu Námestia Majstra Pavla v Levoči. 

• Výška výdavkov na výstavbu krytého plaveckého bazéna v meste Levoča. 

• Počet predaných parkovacích kariet a dĺžka platenia. 

• Počet zrealizovaných podujatí regionálneho a nadregionálneho významu za 

rok. 

• Počet zrekonštruovaných zariadení cestovného ruchu. 

• Počet podujatí zameraných na zachovávanie tradícií (remeslá, folklór) za rok. 

• Počet zrealizovaných kongresov za rok. 

• Pravidelný monitoring úrovne služieb CR po kvalitatívnej a kvantitatívnej 

stránke. 

• Počet predaných regionálnych a mestských zľavových kariet za rok. 
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Opatrenie 6.1. 
Stanovenie minimálnych štandardov a kritérií pre požadovanú 

úroveň CR v okrese Levoča 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK 

Aktivity:  

6.1.1. V spolupráci s VUC PO a obcami okresu Levoča stanoviť minimálne 

štandardy a kritéria pre požadovanú úroveň infraštruktúry CR v okrese 

Levoča. 

 

Opatrenie 6.2. 
Zvyšovanie kvality  rozvoja mobility a dopravnej 

infraštruktúry 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, PSK, Správcovia komunikácií, Okresný 

úrad v Levoči, podnikateľské subjekty 

Aktivity:  

6.2.1. Rekonštrukcie cestných komunikácií podľa plánov vlastníkov a správcov 

(Štátna a verejná správa) 

6.2.2. Dobudovanie turistických a cykloturistických chodníkov a chodníkov pre 

peších  

6.2.3. Posilňovanie spojov verejnej dopravy do stredísk CR najmä cez víkendy, 

voľné dni a prázdniny v nadväznosti na integrovanú dopravu 

6.2.4. Zavádzanie nových alternatívnych foriem dopravy 

6.2.5. Zachovanie a posilnenie mimoriadnych vlakov v letnej sezóne na trase 

Spišská Nová Ves – Spišské Podhradie a Spišská Nová Ves – Levoča  

6.2.6. Vybaviť verejné dopravné prostriedky pomôckami pre cestovanie 

(multimodálne zariadenia, držiaky na bicykle a pod.) 

6.2.7. Zaviesť informovanosť cestujúcich o cieľových bodoch destinácie 

v dopravných grafikonoch 
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Opatrenie 6.3. Zvyšovanie bezpečnosti destinácie 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí, Okresný úrad v Levoči, Mestské a obecné 

polície 

Aktivity:  

6.3.1. Dobudovanie kamerového systému v meste Levoča a obciach okresu 

Levoča  

6.3.2. Zavedenie intenzívnejšieho režimu hliadkovania mestskej polície a 

Mestskou občianskou poriadkovou službou (MOPS) na turisticky 

frekventovaných trasách a miestach kvôli obťažovaniu turistov počas 

letnej sezóny a organizovaných kultúrno spoločenských a športových  

podujatiach a trhoch rómskymi občanmi 

 

Opatrenie 6.4. Zvyšovanie kvality a dobudovanie infraštruktúry CR 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí , PSK,  aktéri pôsobiaci v CR, podnikateľské 

subjekty, správcovia zariadení 

Aktivity:  

6.4.1. Modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu a oddychových 

centier pre voľnočasové aktivity. 

6.4.2. Budovanie chýbajúcej infraštruktúry v centrách/strediskách CR 

(parkoviská, prístupové chodníky, modernizácia autobusových zastávok, 

dobudovanie stanovíšť taxíkov, zábavných centier, a pod.). 

6.4.3. Dobudovanie infraštruktúry pre turistov (prístrešky, lavičky, značky, 

tabule). 

6.4.4. Dobudovanie a rekonštrukcia jestvujúcich kultúrnych zariadení. 

6.4.5. Dobudovanie a rekonštrukcia jestvujúcich športových zariadení. 

6.4.6. Vybudovanie krytého plaveckého bazéna s wellness službami v meste 

Levoča. 
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6.4.7. Rekonštrukcia Námestia Majstra Pavla v meste Levoča. 

 

Opatrenie 6.5. Zvyšovanie kvality a dobudovanie služieb CR 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri: Samosprávy zapojených miest a obcí so založenou organizáciou – riadiaca 

cestovný ruchu v okrese Levoča a zriadená agentúra za účelom predaja produktov CR 

v okrese Levoča, PSK, inštitúcie pôsobiace v kultúre, v CR,  v oblasti športu, oddychu 

a rekreácie, podnikatelia v CR, inštitúcie  a neziskové organizácie CR 

Aktivity:  

6.5.1. Sprístupnenie top turistickej ponuky: kostolov v meste Levoča ako 

najvýznamnejšieho sakrálneho kultúrno – historického dedičstva. 

6.5.2. Vytvorenie jednotného dizajnu a označenia o otváracích hodinách 

kultúrnych pamiatok. 

6.5.3. Prispôsobenie vybraných podujatí samospráv potrebám odvetvia turizmu 

– v každoročnom kalendáriu podujatí organizovaných mestom Levoča 

a inštitúciami pôsobiacimi v meste Levoča a v mestách a obciach okresu, 

definovať skupinu podujatí regionálneho a nadregionálneho významu 

s potenciálom rozvoja turizmu (podujatia s potenciálom zvýšenia ich 

návštevnosti a zvýšenia ekonomických príjmov pre mesto/obce a región. 

6.5.4. Definovanie celkového konceptu, dramaturgie a požiadaviek na kvalitu 

podujatí pred schvaľovaním rozpočtu miest a obcí, odstrániť skutočnosť, 

že sa niektoré podujatia v okrese konajú v rovnaký termín. 

6.5.5. Zachovávanie tradícií – remeselníci, folklór.  

6.5.6. Oživovanie statickej historickej ponuky destinácie – pouličné divadlá, 

historické osobnosti 2D figúry a pod. počas letnej turistickej sezóny. 

6.5.7. Podpora vytvárania nových kultúrnych, športových a spoločenských 

atraktivít v meste Levoča a obciach okresu Levoča. 

6.5.8. Pozdvihnutie lokálnych produktov a regionálnej gastronómie: cielený 

predaj regionálnych produktov (trhy pravidelne sa opakujúce) 

a kulinárskych gastronomických produktov (gastrofestivaly zamerané na 

dobovú kuchyňu a pod.), kooperácia s gastronomickými zariadeniami – 
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zaraďovanie regionálnych jedál do sezónnej ponuky, založenie tradície 

špeciálneho gastronomického regionálneho podujatia. 

6.5.9. Podpora tvorby zážitkových produktov a animačných programov pre 

vybrané trhové segmenty. 

6.5.10. Vytvorenie komplexného informačného portálu CR pre okres Levoča. 

6.5.11. Zavedenie miestnej a regionálnej turistickej karty zliav. 

6.5.12. Zvýšenie a skvalitnenie ponuky kongresových služieb. 

6.5.13. Budovanie, rozširovanie a modernizácia služieb CR (požičovne bicyklov, 

elektro bicyklov, nabíjacích cyklo elektro staníc a pod.). 

6.5.14. Rozširovanie ponuky služieb cez víkendy a po 18. hodine. 

6.5.15. Zriaďovanie  a ponuka doplnkových relaxačných služieb (vybudovanie 

krytej plavárne, wellness centra a pod.).. 

6.5.16. Zabezpečiť rekonštrukciu amfiteátra v meste Levoča. 

6.5.17. Dobudovanie infraštruktúry a dovybavenie športového  areálu Krúžok. 

6.5.18. Rozšíriť potenciál rekreačnej turistiky,  kempovania, vidieckeho turizmu 

a agroturistiky. 

6.5.19. Dobudovanie infraštruktúry pre turistov (prístrešky, lavičky, značky, 

tabule a pod.). 

6.5.20. Zabezpečenie materiálneho  dovybavenie produktu Žabia cesta  

 

Opatrenie 6.6. Pravidelný monitoring úrovne, kvality a kvantity služieb 

 

Realizátor opatrenia: Mesto Levoča 

Partneri:  Samosprávy zapojených miest a obcí 

Aktivity:  

6.6.1. Zabezpečenie pravidelného monitoringu úrovne služieb po kvalitatívnej 

a kvantitatívnej stránke. 
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Zrealizované projekty a projektové zámery mesta Levoča a obcí okresu Levoča, ktoré sú v realizácii do konca roka  2022  a plán 

projektov a projektových zámerov pre roky 2022 – 2027 (výhľadovo do roku 2030)  známe v čase tvorby stratégie a ktoré môžeme 

zahrnúť do plnenia vyššie uvedených strategických cieľov. 

Všetky zrealizované projekty a projektové zámery rokov 2019 – 2021 sú rozpracované v Analytickej časti dokumentu v bode 4.3. Prieskum 

realizovaných projektov  2019 – 2021 v zapojených mestách a obciach okresu Levoča.  

Názov zrealizovaného projektu 
 
                                    

Realizátor, Investor 
 

Stav rozpracovania: 
Zámer, Projekt, 
Realizácia, Štúdia 

Rok realizácie a 
ukončenia 

Náklady (EUR) 
 

Rekonštrukcia plôch multifunkčného 
ihriska, Levoča (ihrisko pri Základnej 
škole G. Haina) 

Mesto Levoča 
Prešovský samosprávny 
kraj, Fond na podporu 
športu 

Realizácia 2021 - 2022     113 725,19 

Radnica otvorená pre komunity 
(realizácia mäkkých aktivít) 

Mesto Levoča 
Nórsky finančný 
mechanizmus 

V realizácii 2020 - 2024 1 052 585,00 

Rekonštrukcia a modernizácia 
autobusovej stanice v Levoči 

Mesto Levoča 
MAS LEV, o. z. 

Realizácia 2021 - 2022      94 866,46 

Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti 
sídiel v meste Levoča (nové priechody 
pre chodcov) 

Mesto Levoča 
MAS LEV, o. z. 

Realizácia 2021 - 2022      92 533,25 

Investície mesta Levoča do 
cykloturistickej trasy a súvisiacej 
podporenej infraštruktúry 

Mesto Levoča 
MAS LEV, o. z. 

Realizácia 2022 - 2023      40 721,54 

Dodanie a osadenie mestského mobiliáru 
v oddychovej zóne na sídl. Západ v meste 
Levoča 

Mesto Levoča 
Oblastná organizácia CR 
Tatry Spiš Pieniny 

Realizácia  2022       15 000,00 
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Spolupráca pri organizovaní podujatia 
Dni Majstra Pavla 2022 – Medzinárodný 
festival vežovej hudby 

Mesto Levoča 
Oblastná organizácia CR 
Tatry Spiš Pieniny 

Realizácia 2022 3 700,00 

Regenerácia vnútrobloku sídlisko Západ, 
Levoča 

Mesto Levoča 
Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

Realizácia 2022 343 415,02 

Miestna občianska poriadková služba 
v meste Levoča II. 

Mesto Levoča 
Ministerstvo vnútra SR 

V realizácii 2022 - 2023 135 832,52 

Ihrisko a oddychová zóna Pod vinicou 
Levoča na parcele KNC 2041/2 

Mesto Levoča 
 

Podaná žiadosť 2023    

Rekonštrukcia chodníkov v meste Levoča  Mesto Levoča 
Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja 
a informatizácie SR 

V realizácii 2023 293 658,19 

Náučná maľovanka Mesto Levoča 
 

Realizácia 2022 5 900,00 

Rekonštrukcia športového areálu Mesto Spišské Podhradie 
Prešovský samosprávny 
kraj 

V realizácii 2022 - 2023 47 823,37 

Dobudovanie amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rámci Projektu Eurá 
z Eura v obci Spišské Podhradie  

Mesto Spišské Podhradie 
Slovenský futbalový zväz 

Realizácia 2022   15 000,00 

Podpora a rozvoj cyklistiky v regióne pod 
Spišským hradom a výstavba 
elektronabíjacích staníc 

Mesto Spišské Podhradie 
MAS LEV, o. z. 

V realizácii 2022 - 2023 49 955,35 

Materiálno – technické vybavenie DHZ 
mesta Spišské Podhradie 

Mesto Spišské Podhradie 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 
5 000,00 

Harhovske čuda a zabaviska Obec Spišský Hrhov Realizácia 2022 4 000,00 
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Prešovský samosprávny 
kraj 

Materiálno – technické vybavenie DHZ 
obce Spišský Hrhov 

Obec Spišský Hrhov 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Senior audio video studio Obec Spišský Hrhov 
Nadácia PONTIS 

Realizácia 2022 3 680,00 

Budovanie verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc v rámci 
schémy na podporu budovania 
infraštruktúry pre alternatívne palivá DM 
– 6/2019 

Obec Beharovce 
Ministerstvo hospodárstva 
SR 

Realizácia 2021 - 2022 4 417,99 

Prechodový chodník autobusovej 
zastávky a parkoviska v obci Spišský 
Štvrtok 

Obec Spišský Štvrtok 
MAS LEV, o. z. 

Realizácia  2022 18 866,22 

Zlepšenie energetickej hospodárnosti 
kultúrneho domu a obecného úradu – 
Spišský Štvrtok 

Obec Spišský Štvrtok 
Ministerstvo životného 
prostredia SR 

V realizácii 2022 - 2023 468 988,24 

Dobudovanie amatérskej futbalovej 
infraštruktúry v rámci projektu Eurá 
z Eura v obci Spišský Štvrtok 

Obec Spišský Štvrtok 
Slovenský futbalový zväz 

Realizácia 2022 15 000,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ obce Spišský Štvrtok 

Obec Spišský Štvrtok 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 3 000,00 

Pokračovanie občianskej poriadkovej 
služby v obci Bijacovce 

Obec Bijacovce 
Ministerstvo vnútra SR 

V realizácii 2022 67 919,76 

Kultúrne leto 2022 – Hasičský deň v obci 
Bijacovce 

Obec Bijacovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 3 000,00 

Materiálno – technické vybavenie DHZ 
obce Bijacovce 

Obec Bijacovce Realizácia 2022 3 000,00 
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Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ obce Buglovce 

Obec Buglovce 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Univerzálna dobíjacia solárna stanica na 
elektrobicykle 

Obec Buglovce 
MAS LEV, o. z. 

Realizácia 2022  13 550,82 

Multifunkčné ihrisko – montáž 
mantinelov v obci Buglovce 

Obec Buglovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 3 500,00 

Budovanie prvkov a podpora opatrení na 
zvyšovanie bezpečnosti dopravy v obci 
Kurimany 

Obec Kurimany 
MAS LEV, o. z. 

V realizácii 2022 - 2023 10 538,39 

Obnova technického  a relaxačného 
vybavenia posilňovne v obci Kurimany 
pre športovcov 

Obec Kurimany 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 2 120,00 

Podpora komunitného života 
a športových aktivít – workoutové 
ihrisko v obci Kurimany 

Obec Kurimany 
Úrad vlády SR 

V realizácii 2022 -2023 6 100,00 

Výstavba zázemia pre DHZ a športové 
kluby v obci Dravce 

Obec Dravce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

V realizácii 2022 - 2023 22 000,00 

Vytvorenie zázemia pre kultúrne vyžitie 
v Brutovciach  

Obec Brutovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 4 900,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Brutovce 

Obec Brutovce 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Multifunkčné ihrisko v obci Domaňovce Obec Domaňovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

V realizácii 2022 - 2024 50 000,00 
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Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Domaňovce 

Obec Domaňovce 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Domaňovské leto Obec Domaňovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 4 000,00 

Rekonštrukcia centrálnej časti 
Domaňovce – rekonštrukcia klenbového 
mosta v Domaňovciach 

Obec Domaňovce 
Pôdohospodárska 
platobná agentúra 

Realizácia 2022 18 461,55 

Efektívnejší zber triedeného odpadu 
a BIO odpadu  

Obec Domaňovce 
Slovenská agentúra 
životného prostredia 

Realizácia 2022 4 303,42 

Nájomné byty v rodinných domoch 
vrátane technickej vybavenosti  

Obec Domaňovce 
Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR 

V realizácii 2023 351 580,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Klčov 

Obec Klčov 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 3 000,00 

Viacúčelové ihrisko Klčov Obec Klčov 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 32 800,00 

Zriadenie spoločenskej miestnosti 
Kultúrneho domu Torysky 

Obec Torysky 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 4 000,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Torysky 

Obec Torysky 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Oľšavica  

Obec Oľšavica 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 
3 000,00 
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Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Poľanovce  

Obec Poľanovce 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Kultúrna miestnosť pre mládež  Obec Poľanovce 
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 2 800,00 

Zabezpečenie materiálno – technického 
vybavenia DHZ v obci Baldovce 

Obec Baldovce 
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR 

Realizácia 2022 1 400,00 

Vybavenie kuchyne kultúrneho domu  Obec Korytné  
Prešovský samosprávny 
kraj 

Realizácia 2022 1 000,00 

Tabuľka 6 Zrealizované projekty a projektové zámery mesta Levoča a obcí okresu Levoča, Zdroj: Mestá a obce, Vlastné spracovanie
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3.3 Realizačno – finančná časť 

 
     V priamej nadväznosti na vyprofilované strategické oblasti s presne sformulovanými cieľmi, k opatreniam na 
dosiahnutie strategických cieľov boli navrhnuté konkrétne aktivity a časový plán realizácie. K aktivitám boli priradené 
predpokladané subjekty zodpovedné za ich koordináciu, ako aj ich potenciálni spolupracovníci. Taktiež boli indikatívne 
určené možné zdroje financovania. 

 

Strategická oblasť 1: 

MANAŽMENT - KOORDINOVANÝ ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU NA MIESTNEJ A REGIONÁLNEJ 

ÚROVNI 

ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ                          

OPATRENIE 1.1. AKTIVITA 1.1.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 ZDROJE 
FINANCOVANIA                                                                                      

Aktívna činnosť 
mesta Levoča na 
trhu cestovného 
ruchu 
v spolupráci 
s okolitým 
regiónom 

Vytvorenie podmienok 
pre zriadenie riadiacej 
inštitúcie CR v meste 
Levoča pre okres Levoča 

Založenie organizácie 
riadiacej cestovný ruchu 
v okrese Levoča 

2025 – 2030 Mesto Levoča, 
PSK, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty v CR 
a inštitúcie CR 

Členské príspevky 
členov, štátny 
rozpočet 

OPATRENIE 1.2. AKTIVITA 1.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Personálne doplnenie 
odborných kapacít 
v oblasti CR v regióne, 

Získanie finančných 
zdrojov na financovanie 
mzdy regionálneho 

2023 Mesto Levoča, 
PSK, 
Samosprávy 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočet 
mesta Levoča + 
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zastrešenie činnosti 
regiónu na trhu 
prostredníctvom 
oficiálneho zástupcu – 
regionálneho manažéra 
pre cestovný ruch 

manažéra CR 
a financovanie jeho aktivít 

zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty v CR 
a inštitúcie CR 

dotácie, granty 
(členské príspevky) 

AKTIVITA 1.2.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Personálne doplnenie 
odborných kapacít v oblasti 
CR v mestách a obciach 
okresu Levoča 

2023 - 2030 Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočty zapojených 
miest a obcí 

Strategická oblasť 2: 

MARKETING A KOMUNIKÁCIA 

ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 

OPATRENIE 2.1. AKTIVITA 2.1.1 TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Strategická a 
koordinovaná 
realizácia 
spoločných 
marketingových 
aktivít regiónu 

Realizácia prieskumu 
trhu 

Pravidelné zisťovanie 
a vyhodnocovanie potrieb 
a želaní, spokojnosti, 
motívu návštevy domácich 
a zahraničných 
návštevníkov, trendov na 
trhu regionálneho 
cestovného ruchu 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca  
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
a inštitúcie 
pôsobiace 
v kultúre,  CR 
a rozvoji miest 
a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča 

AKTIVITA 2.1.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Organizovanie školení 
a kurzov pre regionálnych 
aktérov cestovného ruchu 
so zameraním na 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca  
samosprávy 

Rozpočet mesta 
Levoča , Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie z VUC 
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sprostredkovávanie 
zistených výsledkov 
prieskumu trhu a zároveň 
prispôsobených 
požiadavkám 
poskytovateľov služieb CR 
v súvislosti 
s marketingovými 
aktivitami 

zapojených 
miest a obcí 

PO, MAS LEV o. z., ŠR, 
fondy EÚ 

OPATRENIE 2.2. AKTIVITA 2.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pravidelná pasportizácia 
infraštruktúry 
cestovného ruchu v 
regióne 

Pravidelné zisťovanie 
počtu, štruktúry, kategórie, 
kapacity a vybavenosti 
ubytovacích a stravovacích 
zariadení  

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca  
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča  

AKTIVITA 2.2.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pravidelné zisťovanie 
počtu, štruktúry, štandardu 
a kapacity kultúrno – 
spoločenských zariadení, 
muzeálnych expozícií 
v regióne, pravidelná 
sumarizácia 
organizovaných kultúrno – 
spoločenských podujatí, 
výstav, festivalov a pod. 
v regióne 
 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca  
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 
a inštitúcie 
pôsobiace 
v kultúre,  CR   

Rozpočet mesta 
Levoča  
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AKTIVITA 2.2.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pravidelné zisťovanie 
počtu, štruktúry, štandardu 
a kapacity 
športovorekreačných 
zariadení v regióne, 
pravidelná sumarizácia 
športovorekreačných 
podujatí v regióne 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 
a inštitúcie 
pôsobiace 
v oblasti 
športu, 
oddychu a 
regenerácie 

Rozpočet mesta 
Levoča  

OPATRENIE 2.3. AKTIVITA 2.3.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Tvorba spoločných 
balíkov služieb 
(produktu) regiónu pre 
návštevníkov 

Spracovanie koncepcie 
tvorby spoločných, 
komplexných regionálnych 
produktov cestovného 
ruchu s maximálnym 
využitím regionálneho 
potenciálu pre rozvoj 
turizmu, reálna tvorba 
produktov a komplexných 
balíkov služieb 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikatelia 
v CR, inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča 

AKTIVITA 2.3.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie kvalitného 
turistického produktu – 
balíkov, programov 
s efektívnou prezentáciou 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikatelia 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest a 
obcí 
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kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO 

v CR, inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča  a 
založená 
organizácia  
riadiaca 
cestovný ruch  
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.3.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Spracovávanie ponúk pre 
organizovanú klientelu 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí a 
založená 
organizácia 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest a 
obcí 

AKTIVITA 2.3.4.  TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie kvalitného 
turistického produktu so 
zameraním na letný 
a zimný CR, vidiecky CR, 
kongresový a pútnický CR, 
produkty spojené 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikatelia 
v CR, inštitúcie 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest a 
obcí 
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s využitím tvorivého 
ľudského potenciálu 
regiónu (spájanie 
poznávacích ciest 
s výučbou tradičných 
remesiel a pod.) 

a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča a 
založená 
organizácie 
riadiaca 
cestovný ruch  
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.3.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Presadenie produktov 
destinácie do ponuky 
organizátorov zájazdov 
a incentívy (domáce 
a zahraničné cestovné 
kancelárie, cestovné 
agentúry, touroperátori pre 
príjazdový cestovný ruch) 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
ostatné 
samosprávy 
okresu Levoča  
a založená 
organizácia  
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča 

AKTIVITA 2.3.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Realizácia poznávacích 
ciest pre cestovné 
kancelárie a partnerov 
v cestovnom ruchu 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí a 
založená 
organizácia  
riadiaca 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest a 
obcí 
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cestovný ruch 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.3.7. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zriadenie agentúry  za 
účelom predaja produktov 
CR v okrese Levoča 

2025 - 2030 Mesto Levoča, 
podnikateľský 
subjekt 

Štátny rozpočet 

AKTIVITA 2.3.8. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie mestskej 
a regionálnej karty zliav 

2024  alebo 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikatelia 
v CR, inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča , 
založená 
organizácia  
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, 
Zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí,  
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v okrese 
Levoča 

OPATRENIE 2.4. AKTIVITA 2.4.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Budovanie jednotnej 
značky regiónu 

Výroba originálnych a 
„značkových“ 
propagačných materiálov 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí so 
založenou 
organizáciou  - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie ŠR, 
MAS LEV o. z., fondy 
EÚ 

AKTIVITA 2.4.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Stimulácia obnovy, využitia 
marketingu propagácie 
kultúrneho a prírodného 
dedičstva UNESCO 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí a 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 
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cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.4.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Založenie tradície 
každoročného otvorenia 
turistickej sezóny /leto, 
zima/ 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca -  
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
PSK, OOCR 
Tatry Spiš 
Pieniny, KOCR 
Severovýchod 
Slovenska, 
podnikatelia 
a inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.4.4. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Spoločná prezentácia 
mesta Levoča a obcí okresu 
Levoča na miestnej, 
regionálnej 
a medzinárodnej úrovni 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca -  
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
PSK, OOCR 
Tatry Spiš 
Pieniny, KOCR 
Severovýchod 
Slovenska, 
podnikatelia 
a inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
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cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.4.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Možnosť organizovania 
veľtrhov a výstav CR 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 

OPATRENIE 2.5. AKTIVITA 2.5.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vydávanie kvalitných 
spoločných propagačných 
materiálov 

Spracovanie podrobného 
spoločného, komplexného 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
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propagačného materiálu 
o cestovnom ruchu regiónu 

miest a obcí, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 

AKTIVITA 2.5.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Spracovanie spoločného 
komplexného katalógu 
poskytovateľov 
ubytovacích, stravovacích 
a doplnkových služieb v 
regióne 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Spolupráca -  - 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikatelia 
v CR, založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie ŠR, 
fondy EÚ 
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predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.5.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Spracovanie propagačných 
materiálov v Braillovom 
písme 

2023 - 2030 Mesto Levoča a 
Samosprávy 
okresu Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie ŠR, 
fondy EÚ 

OPATRENIE 2.6. AKTIVITA 2.6.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie komplexného 
informačného portálu 
/systému/ 

Vytvorenie komplexného 
turistického portálu 
regiónu 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca - 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
PSK, OOCR 
Tatry Spiš 
Pieniny, KOCR 
Severovýchod 
Slovenska, 
podnikatelia 
a inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča a 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
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v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.6.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Spracovanie mapy 
všetkých atraktivít regiónu, 
služieb a podujatí 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie ŠR, 
fondy EÚ 

AKTIVITA 2.6.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Aktualizácia webovej 
stránky mesta Levoča 
s prepojením na ponuku 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča 
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miest CR a obcí okresu 
Levoča 
AKTIVITA 2.6.4. TERMÍN REALIZÁTOR 

OPATRENIA 

 

Vytvorenie kalendára akcií 
s pravidelne 
aktualizovaným 
prehľadom 
nadchádzajúcich 
kultúrnych, spoločenských 
a športových akcií v meste 
Levoča a obciach okresu 
Levoča 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča 

AKTIVITA 2.6.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie aplikácie na 
meranie návštevnosti 
a spokojnosti návštevníkov 
regiónu 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, , 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 

Rozpočet mesta 
Levoča 
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produktov CR 
v okrese 
Levoča 

AKTIVITA 2.6.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Prepojenie aplikácií na 
webové stránky obcí 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

OPATRENIE 2.7. AKTIVITA 2.7.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie jednotnej 
komplexnej 
marketingovej 
a komunikačnej stratégie 

Spracovanie marketingovej 
komunikačnej stratégie 
mesta Levoča a okresu 
Levoča 

2024 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, fondy EÚ 

 

Strategická oblasť 3: 

PARTNERSTVÁ 
ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 

OPATRENIE 3.1. AKTIVITA 3.1.1 TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rozvoj 
partnerstva CR 
v regióne 
a nadregionálna 
spolupráca 
v rámci SR a v 
zahraničí 

Realizácia prieskumu trhu Úzka spolupráca 
s odbornými inštitúciami 
na miestnej, regionálnej 
a národnej úrovni  
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 3.1.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Príprava, realizácia 
a hľadanie spoločných 
finančných prostriedkov na 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 



  STRATÉGIA CESTOVNÉHO RUCHU V OKRESE LEVOČA 2021 - 2027 

 

95 
 

spoločné aktivity 
orientované na 
návštevníka 

miest a obcí, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 
 
 

zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 3.1.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Kooperácia a podpora 
spoločných tematických 
línií s partnerskými 
destináciami v spolupráci 
s OOCR Tatry Spiš Pieniny 
a KOCR Severovýchod 
Slovenska pri presadzovaní 
sa na trhu CR 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Mesto Spišské 
Podhradie 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočet 
mesta Spišské 
Podhradie 

OPATRENIE 3.2. AKTIVITA 3.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pokračovanie v úspešnej 
cezhraničnej spolupráci 

Spoločné projekty 
cezhraničnej spolupráce 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
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zapojených 
miest a obcí 

zapojených miest 
a obcí 

OPATRENIE 3.3.  
Zvýšenie informovanosti 
aktérov cestovného ruchu 
o smerovaní cestovného 
ruchu v regióne do 
budúcnosti 

AKTIVITA 3.3.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA  

 

Predstavenie schváleného 
strategického dokumentu 
pre oblasť cestovného 
ruchu pre región všetkým 
aktérom cestovného ruchu 

2023 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, fondy EÚ 

 AKTIVITA 3.3.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Organizovanie 
pravidelných stretnutí 
s poskytovateľmi služieb 
CR za účelom spoločného 
informovania o aktuálnej 
situácii v rozvoji CR 
v regióne, operatívnych 
plánoch a najbližších 
zásadných opatreniach 
v odvetví, rovnako za 
účelom vyzývania 
zainteresovaných k 
spolupráci 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese 
Levoča, a 
zriadená 
agentúra   za 
účelom 
predaja 
produktov CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 
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Strategická oblasť 4: 

POZNATKY 
ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 

OPATRENIE 4.1. AKTIVITA 4.1.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Prísun 
poznatkov a ich 
implementácia v 
regióne 

Realizácia prieskumu trhu Vytvorenie a zavedenie 
systému získavania 
poznatkov v CR v regióne 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
PSK, OOCR 
Tatry Spiš 
Pieniny, KOCR 
Severovýchod 
Slovenska, 
podnikatelia 
a inštitúcie 
a neziskové 
organizácie CR 
v okrese 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča 

OPATRENIE 4.2. AKTIVITA 4.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vzdelávanie pracovníkov 
v CR 

Podpora a organizácia 
vzdelávania pracovníkov v 
CR 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, fondy EÚ 

OPATRENIE 4.3.  AKTIVITA 4.3.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Inovácie v podpore 
bezbariérového turizmu 

Vytváranie technických 
podmienok k turizmu bez 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca 

Rozpočet mesta 
Levoča, fondy EÚ 
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bariér s využitím 
inovatívnych informačných 
systémov 

samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

 

Strategická oblasť 5: 

PRÍRODNÉ A KULTÚRNO -  HISTORIČSKÉ DEDIČSTVO 
ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 

OPATRENIE 5.1. AKTIVITA 5.1.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Ochrana 
a obnova 
pamiatok 
a hodnôt 
UNESCO, 
zachovanie 
autenticity 
a integrity 
lokality „Levoča, 
Spišský hrad 
a pamiatky 
okolia“ 

Rekonštrukcia a obnova 
kultúrno – historických 
pamiatok 

Pasportizácia kultúrno – 
historických pamiatok 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca 
samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
vlastníci 
 
 

Rozpočet mesta 
Levoča 

AKTIVITA 5.1.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Identifikácia nevyužitých 
objektov, zistenie stavu, 
realizácia plánu obnovy 
objektov a účelu využitia 
pre potreby CR 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 5.1.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Odstránenie havarijných 
stavov pamiatkových 
objektov zapísaných v ÚZPF 
na základe výsledkov 
monitoringu uložením 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
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povinnosti v zmysle 
stavebného zákona 
stavebným úradom, ale aj 
objektov, ktoré nie sú 
zapísaní v ÚZPF, ale 
nachádzajú sa na území 
lokality zapísanej v SD 
UNESCO 
AKTIVITA 5.1.4. TERMÍN REALIZÁTOR 

OPATRENIA 
 

Rekonštrukcia 
pamiatkových objektov 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
 

AKTIVITA 5.1.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rekonštrukcia Námestia 
Majstra Pavla 

2023 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 5.1.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Historické hradobné 
opevnenie – pravidelná 
údržba, oživenie s využitím 
pre potreby CR 
 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
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AKTIVITA 5.1.7. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rekonštrukcia a obnova 
pamiatkových objektov 
s ich polyfunkčným 
oživením (ateliéry, 
výstavné priestory, 
remeselné dielne v spojení 
s predajňami, službami 
a obnovením prejazdov vo 
forme pasáží, 
sprístupnením pre 
domácich obyvateľov ale 
i návštevníkov mesta, 
vytvorenie priestorov pre 
kreatívny priemysel 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 

AKTIVITA 5.1.8. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zabezpečenie systematickej 
a odbornej starostlivosti 
o zeleň v historických 
jadrách územia 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zelene 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 

AKTIVITA 5.1.9. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Obnova a starostlivosť 
o historické cintoríny 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, fondy EÚ 
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AKTIVITA 5.1.10. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Adaptabilita územia na 
klimatickú zmenu 
v historických centrách 
územia 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie ŠR, 
fondy EÚ 

OPATRENIE 5.2. AKTIVITA 5.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Revitalizácia a ochrana 
prírodných zdrojov 

Budovanie siete 
cykloturistických trás 
v súlade s definovanou 
sieťou CTT a v súlade so 
Stratégiou rozvoja 
cyklodopravy 
a cykloturistiky 
v Prešovskom kraji 
a v súlade s diaľkovou 
sieťou cyklistických trás 
EuroVelo 11 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 5.2.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zatraktívnenie pešej 
turistiky budovaním 
náučných chodníkov, 
interaktívnych turistických 
chodníkov a ciest (DUBINY) 
 
 
 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Lesy mesta 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 5.2.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie cyklistických 
a turistických trás pre 
pútnikov s napojením na 
Svätomariánsku trasu – 
Svetlo z východu 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Lesy mesta 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 5.2.4. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie jednotného 
manuálu značenia 
turistických a poznávacích 
trás 

   

AKTIVITA 5.2.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Realizácia bezbariérových 
trás pre telesne 
postihnutých na vozíku, 
zrakovo postihnutých, 
vybudovanie náučných 
chodníkov bez bariér 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
 
 

AKTIVITA 5.2.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Využívanie vodných plôch 
a rybníkov na rekreáciu a 
relax 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zariadení 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 5.2.7. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Využitie potenciálu 
poľovníctva na území 
v prospech CR (poľovnícke 
plesy, slávnosti, poľovačky 
a pod.) 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
Lesy mesta 
Levoča, 
Správcovia 
poľovných 
revírov 
a poľovné 
združenia 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 5.2.8. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rozšíriť potenciál 
rekreačnej turistiky 
kempovania, vidieckeho 
turizmu a agroturistiky 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 5.2.9. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

AKTIVITA 5.2.10. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zabezpečenie systematickej 
a odbornej starostlivosti o 
zeleň 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zelene 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 5.2.11. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Adaptabilita územia na 
klimatickú zmenu 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
aktéri CR 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

OPATRENIE 5.3. AKTIVITA 5.3.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Efektívny manažment pri 
starostlivosti o kultúrno – 
historické  dedičstvo 

Zabezpečenie efektívnej 
ochrany lokality zapísanej 
do Zoznamu svetového 
dedičstva UNESCO v zmysle 
dokumentu Manažment 
plán 2012 – 2022 Levoča ako 
súčasť lokality Levoča, 
Spišský hrad a pamiatky 
okolia a Aktualizácia 
Manažment plánu 2015 - 
2025 

Priebežne Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
PSK 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

OPATRENIE 5.4. AKTIVITA 5.4.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Efektívny manažment pri 
starostlivosti o prírodné 
dedičstvo 

Spracovanie pasportizácie 
zelene územia, zachovanie 
biodiverzity 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 
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Strategická oblasť 6: 

INFRAŠTRUKTÚRA A SLUŽBY V CESTOVNOM RUCHU 
ŠPECIFICKÝ 
CIEĽ 

OPATRENIE 6.1. AKTIVITA 6.1.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zvýšenie kvality 
/úrovne 
existujúcich 
služieb CR, 
dobudovanie 
a rozšírenie 
ponuky 
infraštruktúry 
a služieb CR 

Stanovenie minimálnych 
štandardov a kritérií pre 
požadovanú úroveň 
infraštruktúry CR 

V spolupráci s VUCPO 
a obcami okresu Levoča 
stanoviť minimálnych 
štandardy a kritéria pre 
požadovanú úroveň 
infraštruktúry CR v okrese 
Levoča 
 

2025 Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

OPATRENIE 6.2. AKTIVITA 6.2.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zvyšovanie kvality 
rozvoja mobility 
a dopravnej 
infraštruktúry 

Rekonštrukcie cestných 
komunikácií podľa plánov 
vlastníkov a správcov 
(Štátna a verejná správa) 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
komunikácií 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.2.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie turistických 
a cykloturistických 
chodníkov a chodníkov pre 
peších 
 
 
 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 6.2.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Posilňovanie spojov 
verejnej dopravy do 
stredísk CR najmä cez 
víkendy, voľné dni 
a prázdniny v nadväznosti 
na integrovanú dopravu 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty CR 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.2.4. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zavádzanie nových 
alternatívnych foriem 
dopravy 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.2.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zachovanie a posilnenie 
mimoriadnych vlakov 
v letnej sezóne na trase 
Spišská Nová Ves – Spišské 
Podhradie a Spišská Nová 
Ves - Levoča 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Mesto Spišské 
Podhradie 

Železničná 
spoločnosť 
Slovensko a. s. 
 
 
 

AKTIVITA 6.2.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vybaviť verejné dopravné 
prostriedky pomôckami 
pre cestovanie 
(multimodálne zariadenia, 
držiaky na bicykle a pod.) 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
PSK, Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
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PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.2.7. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zaviesť informovanosť 
cestujúcich o cieľových 
bodoch destinácie 
v dopravných grafikonoch 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

 

OPATRENIE 6.3. AKTIVITA 6.3.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zvyšovanie bezpečnosti 
destinácie 

Dobudovanie kamerového 
systému v meste Levoča 
a obciach okresu Levoča 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR 

AKTIVITA 6.3.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zavedenie intenzívneho 
režimu hliadkovania 
mestskej polície 
a Mestskou občianskou 
poriadkovou službou 
(MOPS) na turisticky 
frekventovaných trasách 
a miestach kvôli 
obťažovaniu turistov počas 
letnej sezóny 
a organizovaných kultúrno 
– spoločenských 
a športových podujatiach 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 
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a trhoch neprispôsobivými 
občanmi 

OPATRENIE 6.4. AKTIVITA 6.4.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

 Modernizácia existujúcich 
zariadení cestovného 
ruchu a oddychových 
centier pre voľnočasové 
aktivity 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.4.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Budovanie chýbajúcej 
infraštruktúry v centrách 
/strediskách CR 
(parkoviská, prístupové 
chodníky, modernizácia 
autobusových zastávok, 
dobudovanie stanovíšť 
taxíkov, zábavných centier 
a pod.) 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
aktéri CR, 
podnikateľské 
subjekty 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.4.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie 
infraštruktúry pre turistov 
(prístrešky, lavičky, 
značky, tabule) 
 
 
 

2023 - 2030 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
Lesy mesta 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 6.4.4. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie 
a rekonštrukcia 
jestvujúcich kultúrnych 
zariadení 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zariadení 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.4.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie 
a rekonštrukcia 
jestvujúcich športových 
zariadení 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zariadení 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.4.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vybudovanie krytého 
plaveckého bazéna 
s wellnes službami v meste 
Levoča 

2023 - 2030 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.4.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rekonštrukcia Námestia 
Majstra Pavla v meste 
Levoča 
 
 
 

2023 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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OPATRENIE 6.5 AKTIVITA 6.5.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

 Sprístupnenie top 
turistickej ponuky: 
kostolov v meste Levoča 
ako najvýznamnejšieho 
sakrálneho kultúrno – 
historického dedičstva 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Vlastníci 
a správcovia 
zariadení 

 

AKTIVITA 6.5.2. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie jednotného 
dizajnu a značenia 
o otváracích hodinách 
kultúrnych pamiatok 

2023 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.3. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Prispôsobenie vybraných 
podujatí samospráv 
potrebám odvetia turizmu 
– v každoročnom 
kalendáriu podujatí 
organizovaných mestom 
Levoča, mestami a obcami 
okresu Levoča 
a inštitúciami pôsobiacimi 
v meste Levoča a v obciach, 
definovať skupinu podujatí 
regionálneho 
a nadregionálneho 
významu s potenciálom 
rozvoja turizmu (podujatia 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí a 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese Levoča, 
a zriadená 
agentúra   za 
účelom predaja 
produktov CR 
v okrese Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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s potenciálom zvýšenia ich 
návštevnosti a zvýšenia 
ekonomických príjmov pre 
mesto/obec a región 
AKTIVITA 6.5.4. TERMÍN REALIZÁTOR 

OPATRENIA 
 

Definovanie celkového 
konceptu, dramaturgie 
a požiadaviek na kvalitu 
podujatí pred 
schvaľovaním rozpočtu 
miest a obcí na príslušný 
kalendárny rok, odstrániť 
skutočnosť, že sa niektoré 
podujatia v okrese konajú 
v rovnaký termín 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 
a všetci aktéri CR 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 6.5.5. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zachovávanie tradícií – 
remeselníci, folklór a pod. 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.6. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Oživovanie statickej 
historickej ponuky 
destinácie – pouličné 
divadlá, historické 
osobnosti 2D figúry a pod. 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
kultúrne 
inštitúcie 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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počas letnej turistickej 
sezóny 
AKTIVITA 6.5.7. TERMÍN REALIZÁTOR 

OPATRENIA 
 

Podpora vytvárania nových 
kultúrnych, športových  
a spoločenských atraktivít 
v meste Levoča a obciach 
okresu Levoča 

2022 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 
a príspevkové 
organizácie 
samosprávy 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.8. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pozdvihnutie lokálnych 
produktov a regionálnej 
gastronómie : cielený 
predaj regionálnych 
produktov (organizovanie 
predajných trhov 
pravidelne sa opakujúcich) 
a kulinárskych 
gastronomických 
produktov (gastrofestivaly 
zamerané na dobovú, 
regionálnu kuchyňu 
a pod.), kooperácia 
s gastronomickými 
zariadeniami – 
zaraďovanie regionálnych 
jedál do sezónnej ponuky, 
založenie špeciálneho 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese Levoča, 
a zriadená 
agentúra   za 
účelom predaja 
produktov CR 
v okrese Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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gastronomického 
regionálneho podujatia 
AKTIVITA 6.5.9. TERMÍN REALIZÁTOR 

OPATRENIA 
 

Podpora tvorby 
zážitkových produktov 
a animačných programov 
pre vybrané trhové 
segmenty 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí,  
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese Levoča, 
a zriadená 
agentúra   za 
účelom predaja 
produktov CR 
v okrese Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.10. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Vytvorenie komplexného 
informačného portálu CR 
pre okres Levoča 

2024 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese Levoča, 
a zriadená 
agentúra   za 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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účelom predaja 
produktov CR 
v okrese Levoča 

AKTIVITA 6.5.11. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zavedenie miestnej 
a regionálnej turistickej 
karty zliav 

2024 Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, obcí 
založená  
organizácia   - 
riadiaca 
cestovný ruch 
v okrese Levoča, 
a zriadená 
agentúra   za 
účelom predaja 
produktov CR 
v okrese Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 6.5.12. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zvýšenie a skvalitnenie 
ponuky kongresových 
služieb 
 
 
 
 
 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Mesto Spišské 
Podhradie, 
správcovia 
kultúrnych 
ustanovizní 
 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočet 
mesta Spišské 
Podhradie 
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  AKTIVITA 6.5.13. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Budovanie, rozširovanie 
a modernizácia služieb CR 
(požičovne bicyklov, 
elektro bicyklov, nabíjacích 
cyklo elektro staníc a pod. 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
správcovia 
zariadení, 
podnikateľské 
subjekty 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.14. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rozširovanie ponuky 
služieb cez víkendy a po 18. 
hodine 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty, 
a inštitúcie 
pôsobiace v CR 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí 

AKTIVITA 6.5.15. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zriaďovanie a ponuky 
doplnkových relaxačných 
služieb (vybudovanie 
krytej plavárne  a wellness 
centra v meste Levoča 

2023 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, , dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.16.  TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zabezpečiť rekonštrukciu 
amfiteátra v meste Levoča 

2023 - 2025 Mesto Levoča Rozpočet mesta 
Levoča, , dotácie VUC 
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PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
 

AKTIVITA 6.5.17. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie 
infraštruktúry 
a dovybavenia športového 
areálu Krúžok 

2023 a 
priebežne 

Záujmového 
združenie 
právnických 
osôb Levočské 
vrchy, LEVOČA 
NORDIC 
CENTRUM, o. z.   

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC 
PO, KOCR, MAS LEV 
o. z., fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.18. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Rozšíriť potenciál 
rekreačnej turistiky, 
kempovania, vidieckeho 
turizmu a agroturistiky 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
podnikateľské 
subjekty  

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

AKTIVITA 6.5.19. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Dobudovanie 
infraštruktúry pre turistov 
(prístrešky, lavičky, 
značky, tabule a pod. ) 
 
 
 
 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí, 
Lesy mesta 
Levoča 

Rozpočet mesta 
Levoča, Rozpočty 
zapojených miest 
a obcí, dotácie VUC 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 
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AKTIVITA 6.5.20. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Zabezpečenie 
materiálneho dovybavenia 
produktu Žabia cesta 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
správca 
zariadenia 

Rozpočet mesta 
Levoča, dotácie VUC  
 
PO, ŠR, MAS LEV o. z., 
fondy EÚ 

OPATRENIE 6.6. AKTIVITA 6.6.1. TERMÍN REALIZÁTOR 
OPATRENIA 

 

Pravidelný monitoring 
úrovne, kvality a kvantity 
služieb 

Zabezpečenie pravidelného 
monitoringu úrovne 
služieb po kvalitatívnej 
a kvantitatívnej stránke 

2023 a 
priebežne 

Mesto Levoča, 
Spolupráca  
Samosprávy 
zapojených 
miest a obcí 

Rozpočet mesta 
Levoča 
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3.3.1 Finančné zabezpečenie a potenciálne zdroje financovania 
 

     Jednou z kľúčových otázok pre realizáciu Stratégie je schopnosť zapojených samospráv 

v priebehu jej realizácie, zaistiť potrebné zdroje na jej financovanie a tým naplniť úspešné 

plnenie strategických cieľov. Tieto zdroje vznikajú vo viacerých sférach – v súkromnom 

sektore, verejnej správe, ide tiež o zdroje zahraničné, najmä o prostriedky Európskej únie. 

Dôležitým zdrojom budú aj vlastné zdroje zapojených samospráv. 

 

POTENCIÁLNE ZDROJE FINANCOVANIA NA REALIZÁCIU OPATRENÍ A AKTIVÍT STRATÉGIE 

cestovného ruchu v okrese Levoča 2021 – 2027, výhľadovo do roku 2030 sú: 

 Vlastné zdroje – rozpočty miest a obcí 

 Bankové úvery 

 Štátne dotácie 

 Európske štrukturálne a investičné fondy 

 Zdroje z národných projektov 

 Akčný plán okresu Levoča 

 Nadácie 

 Neinvestičné fondy 

 Sponzoring 

 Dotácie z príslušného  VUC 

 

Štruktúra uvedených zdrojov bude závisieť na aktuálnej finančnej situácie obce ako aj na 

spoločenskoekonomických podmienkach. 

V dôsledku neexistencie nevyhnutných podkladových údajov pre stanovenie finančného 

rámca, v ktorom by sa mala Stratégia v strednodobom horizonte pohybovať, bude výška 

prostriedkov potrebná na realizáciu jednotlivých opatrení a aktivít stanovená pri 

spracovaní Akčného plánu Stratégie (podrobne v kapitole 4.3. Akčný plán Stratégie tohto 

dokumentu).  
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4. MECHANIZMUS REALIZÁCIE / IMPLEMENTÁCIE 
 

     Celý proces tvorby dokumentu prebiehal od roku 2021, kedy bola vypracovaná a 

prerokovaná analytická časť dokumentu a pokračoval v roku 2022, kedy bola 

vypracovaná a prerokovaná návrhová (strategicko-programová) a implementačná 

(realizačno-finančná) časť dokumentu. V marci 2023 prebehne proces posudzovania 

vplyvov na životné prostredie a zdravie. Vypracovanie dokumentu sa v každej etape 

realizovalo za účasti širokej skupiny socio-ekonomických partnerov. Spôsob zapojenia 

jednotlivých aktérov sa realizoval viacerými spôsobmi, či už prostredníctvom osobných 

moderovaných rozhovorov, dotazníkového prieskumu, tematických pracovných skupín, 

ako aj individuálnej komunikácie.  Do prípravy dokumentu boli zapojení predovšetkým 

zástupcovia všetkých miesta a obcí zapojených do Stratégie. 

 

4.1 Organizačno – inštitucionálne zabezpečenie plnenia 
Stratégie 

 

     Pre účinnú implementáciu stratégie je potrebná spolupráca veľkého počtu subjektov 

(mestá a obce, VÚC, podnikatelia, záujmové a občianske združenia a iné). Mesto Levoča 

by malo o vypracovanej stratégii informovať zástupcov zainteresovaných miest a obcí. 

Dokument by mal byť poskytnutý každej zainteresovanej obci na preštudovanie a 

prípadné pripomienkovanie. Takto by sa získali ďalšie cenné podnety pre realizáciu 

navrhnutých aktivít v podobe konkrétnejších návrhov pre vytipované skupiny aktivít. 

Následne by mala byť stratégia prerokovaná za účasti zástupcov všetkých obcí. Vhodným 

spôsobom bude prezentácia a následné schválenie stratégie na Mestských a Obecných 

zastupiteľstvách. Každá zainteresovaná obec by mala dostať min. 1 výtlačok Stratégie 

cestovného ruchu v okrese Levoča.  Nakoľko sa jedná o spoločnú stratégiu rozvoja CR, 

aktivity by sa mali realizovať spoločne, resp. samostatne s cieľom naplnenia spoločne 

nastavených cieľov, opatrení a jednotlivých aktivít. Stratégia  cestovného ruchu v okrese 

Levoča je živý dokument, s ktorým treba naďalej pracovať a upravovať ho v závislosti od 

vonkajších vplyvov, ktoré významne ovplyvňujú podnikateľské prostredie. So 

strategickým dokumentom by mali byť oboznámení aj podnikatelia a ďalšie subjekty 
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pôsobiace v cestovnom ruchu, prípadne v poľnohospodárstve (vo vzťahu k rozvoju 

agroturistiky). Koordinátorom implementácie stratégie cestovného ruchu v okrese 

Levoča by mal byť do ukončenia projektu( Efektívna verejná správa ako nástroj podpory 

inštitucionálnych kapacít regionálneho rozvoja v okrese Levoča, ukončenie projektu 

09/2023) koordinátor tvorby stratégie v spolupráci s gestorom stratégie a odborným 

garantom. Koordinátor implementácie Stratégie by mal za úlohu organizovať informačné 

stretnutia pre zapojené samosprávy, podnikateľov a ďalších subjektov činných v 

cestovnom ruchu s cieľom oboznámenia sa s novými produktmi cestovného ruchu, 

zahraničnými skúsenosťami a možnosťami získania prostriedkov zo zdrojov EÚ. Takto 

získané podnety by sa mali zaznamenávať v stratégii a vytvárať nové produkty v 

cestovnom ruchu. Činnosť koordinátora stratégie by mala byť pravidelne kontrolovaná 

zástupcami zainteresovaných miest a obcí na spoločných zasadnutiach raz za rok. Po 

ukončení projektu preberá funkciu koordinátora mesto Levoča (buď novovytvorená 

organizácia riadiaca cestovný ruchu v okrese Levoča, v prípade nezaloženia tejto 

organizácie preberie hlavnú funkciu koordinátora Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja 

mesta (Odd. CR a RM)na MsÚ v Levoči). Pre napĺňanie tejto úlohy by mala novovzniknutá 

organizácia, prípadne Odd. CR a RM na MsÚ v Levoči  rozšíriť rozsah svojich aktivít 

v zmysle plnenia Stratégie. Jednou z možností je posilnenie inštitucionálnych kapacít 

v rámci CR v meste Levoča vytvorením pracovnej pozície regionálneho manažéra CR pre 

mesto Levoča a okres Levoča na Odd. CR a RM na MsÚ v Levoči.   

Riadiacim orgánom pre Stratégiu cestovného ruchu v okrese Levoča na úrovni miest 

a obcí je Mestské zastupiteľstvo/Obecné zastupiteľstvo. 

Výkonným orgánom pre Stratégiu cestovného ruchu v okrese Levoča je primátor 

mesta/starosta – starostka obce zapojenej do Stratégie. 

Výkonnou zložkou pre Stratégiu cestovného ruchu v okrese Levoča sú pracovníci 

Mestských a obecných úradov, riaditelia príspevkových a obecných organizácií. 

Funkciu kontrolného orgánu pre Stratégiu cestovného ruchu v okrese plní Kontrolór 

mesta/obce zapojenej do Stratégie. 
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Riadiaca schéma Stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča 

Orgány riadenia a 

kontroly 

Úlohy a činnosti Počet stretnutí 

Manažment Stratégie: 

koordinátor, gestor, 

odborný garant, po 

ukončení projektu buď 

novovytvorená organizácia 

riadiaca cestovný ruchu 

v okrese Levoča, v prípade 

nezaloženia tejto 

organizácie preberie 

hlavnú funkciu 

koordinátora Oddelenie 

cestovného ruchu a rozvoja 

mesta Levoča 

Podieľa sa na  realizácii, 

vyhodnotení a aktualizácii 

Stratégie, zabezpečuje 

komunikáciu s mestami, 

obcami a sociálno-

ekonomickými aktérmi, 

podieľa sa na 

implementácii, 

monitorovaní a hodnotení 

Stratégie 

Podľa realizačných potrieb 

projektu 

Riadiaci orgán Stratégie: 

Mestské a obecné 

zastupiteľstvo, Komisie pri 

MZ a OZ 

Schvaľuje Stratégiu, 

schvaľuje vyhodnotenie 

naplňovania Stratégie, 

resp. vybraných priorít za 

jeden rok (v januári 

nasledujúceho roka), 

schvaľuje akčný plán na 

ďalšie dva roky v súvislosti 

s rozpočtom, Predkladá 

výkonnému orgánu 

pripomienky a návrhy 

týkajúce sa Stratégie, 

skúma a schvaľuje výročné 

správy o vykonávaní 

Stratégie 

Stretnutia minimálne 2 x 

ročne, Výročná správa 1 x 

ročne 
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Výkonný orgán Stratégie: 

primátor mesta/starosta – 

starostka obce  

Riadi realizáciu, 

vyhodnotenie 

a aktualizáciu Stratégie, 

zodpovedá za efektívne 

riadenie a implementáciu 

Podľa realizačných potrieb 

projektu 

Výkonná zložka pre 

Stratégiu: pracovníci 

Mestských a obecných 

úradov, riaditelia 

príspevkových a obecných 

organizácií. 

 

Zodpovedá za 

implementáciu aktivít 

príslušnej strategickej 

oblasti, zabezpečuje riadne 

monitorovanie a 

hodnotenie výsledkov 

Stratégie a príslušnej 

strategickej oblasti, 

zabezpečuje výber 

projektov určených na 

finančnú podporu a dbá na 

dodržiavanie toho, že 

spolufinancované projekty 

a služby sú efektívne 

realizované v súlade s 

národnými predpismi a 

predpismi EÚ (v spolupráci 

s finančným a 

ekonomickým oddelením) 

Podľa realizačných potrieb 

projektu 

Kontrolný orgán 

Stratégie: 

Kontrolór mesta/obce  

Zabezpečuje kontrolu  

súladu financovaných 

aktivít s kritériami 

Stratégie,  kontrolu toho, že 

spolufinancované produkty 

a služby sú efektívne 

realizované v súlade s 

1 x ročne 
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národnými predpismi a 

predpismi EÚ (v spolupráci 

s finančným a 

ekonomickým oddelením) 

 

 

4.2 Monitoring a hodnotenie Stratégie 
 

MONITOROVANIE 

     Systém monitorovania slúži pre účely hodnotenia implementácie Stratégie na základe 

vyhodnotenia zvolených indikátorov naplnenia cieľa Stratégie. Využíva sa pri tom systém 

zadefinovaných ukazovateľov ku jednotlivým strategickým oblastiam. V procese 

monitoringu sa uplatňuje princíp participácie partnerov. Za proces monitorovania 

zodpovedá tzv. „Monitorovací výbor“ (MV). V tomto prípade Zastupiteľstvo  - mestské 

a obecné, ktoré reprezentujú monitorovací výbor. Predmetom monitorovania sú najmä 

ukazovatele pokroku implementácie stratégie. Proces monitoringu sa opiera o systém 

zberu a spracovania dát, ktorý bol základom aj pre analytickú fázu tvorby Stratégie a 

výber indikátorov.  

Úlohy monitorovacieho výboru: 

• Výbor preskúmava vykonávanie Stratégie a pokrok dosiahnutý pri plnení cieľov; 

• Výbor predkladá výkonnému orgánu (Primátor mesta, starosta obce) pripomienky 

týkajúce sa vykonávania hodnotenia Stratégie; 

• Výbor skúma a schvaľuje výročné správy  vykonávaní Stratégie; 

• Výbor skúma a schvaľuje plán hodnotenia a všetky zmeny tohto plánu; 

• Výbor skúma hodnotenie efektivity a kvality Stratégie a v prípade potreby 

navrhnutie revízie Stratégie. 
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Správa o vykonaní Stratégie 

Monitorovanie napĺňania Stratégie sa vykonáva na základe vypracovania výročných správ 

o vykonávaní Stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča 2021 – 2027 (výhľadovo do 

roku 2030 za jednotlivé monitorovacie obdobia (spravidla za kalendárny rok). 

Predmetom výročných správ je najmä sledovanie vývoja jednotlivých indikátorov podľa 

prioritných oblastí. 

 

Prehľad monitorovania indikátorov za jednotlivé strategické oblasti Stratégie 

Strategická 

oblasť/Názov 

indikátora splnenie 

cieľa                                       

Spôsob 

monitorovania 

Časový horizont 

monitorovania 

Zodpovednosť za 

monitoring 

1.Manažment – 

koordinovaný rozvoj 

CR na miestnej 

a regionálnej úrovni 

   

Počet návštevníkov 

mesto Levoča, okres 

Levoča 

Štatistiky miest a obcí,  

ŠÚ SR 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet prenocovaní 

mesto Levoča, okres 

Levoča 

Štatistiky miest a obcí 

ŠÚ SR,  MDV SR,  

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

2.Marketing a 

komunikácia 

   

Počet zrealizovaných 

aktivít – školení, 

kurzov pre aktérov CR 

Prieskumy od 

realizátorov školení 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Vyhodnotenie 

zisťovacích údajov 

z pasportizácie 

infraštruktúry CR v 

regióne 

Prieskumy od všetkých 

aktérov CR v regióne 

(infraštruktúra) 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 
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Počet predaných 

produktových balíkov 

Prieskumy K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet spracovaných 
spoločných 
propagačných 
komplexných 
materiálov 

Prieskumy, OOCR, 

KOCR, mestá a obce 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet účastí na 

výstavách CR 

Prieskumy, OOCR, 

KOCR, mestá a obce 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet 

zorganizovaných 

veľtrhov a výstav 

Prieskumy, OOCR, 

KOCR, mestá a obce 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet vytvorených 

komplexných 

katalógov 

poskytovateľov 

ubytovacích, 

stravovacích 

a doplnkových služieb 

v regióne 

Prieskumy, OOCR, 

KOCR, mestá a obce 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet sledovateľov 

komplexného 

turistického 

informačného 

Dáta z informačného 

portálu mesta Levoče 

a zapojených obcí za 

príslušný rok 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet vytvorených 

máp všetkých 

atraktivít regiónu, 

služieb a podujatí 

Prieskumy 

OOCR, KOCR, mestá a 

obce 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet sledovateľov 

kalendára akcií 

Dáta z informačného 

portálu mesta Levoče 

a zapojených obcí za 

príslušný rok 

K 31.12. Mesto Levoča 

Počet vytvorených 

strategických 

dokumentov: 

Marketingová 

Konkrétny projekt  K 31.12.2024 - 2025 Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 
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a komunikačná 

stratégia mesta 

Levoča 

Počet predaných 

zľavových kariet 

mestských a 

regionálnych 

Datábáza predajcov 

/miest a obcí 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

3.Partnerstvá    

Počet spoločných 

projektov 

vytvorených na báze 

spolupráce 

s odbornými 

inštitúciami 

Mestá a obce 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet partnerstiev pri 

nových rozvojových 

iniciatívach v CR 

Mestá a obce 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Suma finančných 

prostriedkov získaná 

na spoločné aktivity 

orientované na 

spoločného 

návštevníka 

Mestá a obce 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

4.Poznatky 

   

Definovaný systém 

získavania poznatkov 

Mestá a obce, aktéri v 

CR 

 

K 31.12.2023 a priebežne  Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet školení a kurzov 

absolvovaný 

pracovíkmi v CR 

Mestá a obce, aktéri v 

CR 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet nových 

projektových 

zámerov 

k bezbariérovému 

turizmu 

Mestá a obce, aktéri v 

CR 

Projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 
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5.Prírodné a kultúrno 

– historické dedičstvo 

   

Počet 

zrekonštruovaných 

kultúrno – 

historických objektov 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet 

zrekonštruovaných 

kultúrno – 

historických objektov 

s polyfunkčným 

využitím 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet obnovených 

historických 

cintorínov 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet 

revitalizovaných 

prírodných objektov 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Dĺžka nových, resp. 

obnovených 

cyklistických 

a turistických trás 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet vybudovaných 

náučných, 

interaktívnych 

chodníkov a náučných 

chodníkov bez bariér 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet vybudovaných 

cyklistických 

a turistických trás pre 

pútnikov 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

6.Infraštruktúra 

a služby v cestovnom 

ruchu 

   

Dĺžka 

zrekonštruovaných 

NDS, SSC, Prieskumy, 

cestná databanka 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 
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cestných komunikácií 

a chodníkov 

Počet nových 

autobusových 

a vlakových spojov 

PSK odbor dopravy, 

ŽSR, Prieskumy 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet dopravných 

spojov vybavených 

pomôckami na 

cestovanie 

PSK odbor dopravy, 

ŽSR, Prieskumy 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet dobudovaných 

parkovísk 

a parkovacích plôch 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet dobudovaných 

stanovíšť taxíkov 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet dobudovaných 

priestorov 

kamerovým 

systémom. 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet narušení 

verejného poriadku, 

priestupkov 

a trestných činov 

Príslušné riaditeľstvo 

policajného zboru, 

Mestské polície 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Výška výdavkov na 

rekonštrukciu 

amfiteátra v meste 

Levoča 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12.2024 Mesto Levoča 

Výška výdavkov na 

rekonštrukciu 

Námestia Majstra 

Pavla v meste Levoča 

Prieskumy 

Konkrétne projekty 

K 31.12.2024 Mesto Levoča 

Počet predaných 

parkovacích kariet 

a dĺžka platenia 

v meste Levoča 

Mesto Levoča K 31.12. Mesto Levoča 

Výška výdavkov na 

výstavbu krytého 

Mesto Levoča 

Konkrétne projekty 

K 31.12.2025 Mesto Levoča 
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plaveckého bazéna 

v meste Levoča 

Počet zrealizovaných 

podujatí regionálneho 

a nadregionálneho 

významu za rok 

Mesto Levoča a obce 

Kultúrne inštitúcie 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet 

zrekonštruovaných 

zariadení cestovného 

ruchu 

Mesto Levoča a obce 

 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet podujatí 

zameraných na 

zachovávanie tradícií 

za rok 

Mesto Levoča a obce 

Kultúrne inštitúcie 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Počet zrealizovaných 

kongresov 

Mesto Levoča a obce, 

Správcovia 

kongresových 

priestorov 

K 31.12. Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

Pravidelný 

monitoring služieb CR 

po kvalitatívnej 

a kvantitatívnej 

stránke. 

Mestá a obce, aktéri v 

CR 

 

Priebežne Mesto Levoča, 

samosprávy zapojených 

obcí 

 

HODNOTENIE 

     Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového cyklu a slúži ako nástroj 

riadenia Stratégie a prostriedok na zvýšenie kvality, účinnosti a efektívnosti programu a 

slúži aj na posúdenie vplyvu a dopadov na dosahovanie cieľov Stratégie a nadradenej 

stratégie na národnej úrovni a na posilnenie politiky súdržnosti, európskej územnej 

spolupráce. 

 

Pre zlepšenie kvality hodnotenia je kľúčovým prvkom zostavenie plánu hodnotení a 

časového rámca hodnotení pre celé programové obdobie. Plán hodnotení by nemal byť 

záťažou, ale užitočným nástrojom pre zlepšenie implementácie Stratégie. 
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Externí experti 

     V prípade potreby, zváženia a odsúhlasenia na Mestských a obecných zastupiteľstvách 

je možné vykonanie hodnotenia externými expertmi, ktorí sú funkčne nezávislí od 

Stratégie a nezávislí od riadenia a implementácie Stratégie.  

Externá forma hodnotenia môže poskytnúť RO Stratégie skúsenosti, poznatky a kapacity, 

ktorými nedisponuje. Externý hodnotiteľ musí vykonávať hodnotenie v súlade s 

legislatívou SR a ďalšími podpornými dokumentmi. Externý hodnotiteľ musí byť 

dostatočne oboznámený so Stratégiou. 

Pravidelné ročné Hodnotenie plnenia cieľov na úrovni strategických oblastí a špecifických 

cieľov Stratégie (priebežné hodnotenie Stratégie) 

     Cieľom hodnotenia bude identifikovať riziká ovplyvňujúce implementáciu Stratégie a 

dosahovanie cieľov Stratégie a navrhnúť prípadné opatrenia. 

Zdôvodnenie potreby hodnotenia: 

• Hodnotenie bude vykonané pre potreby efektívnejšej implementácie Stratégie 

• Podklad pre prípadný návrh revízie Stratégie 

• Podklad pre Správu o stave implementácie stratégie na národnej úrovni 

• Podklad pre výročné správy o vykonávaní Stratégie 

Hlavné hodnotiace otázky: 

1. Aké je priebežné dosiahnuté plnenie indikátorov splnenia cieľa? 

2. Aké je priebežné dosiahnuté napĺňanie očakávaných výsledkov jednotlivých 

špecifických cieľov Stratégie? 

3. Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia cieľových hodnôt 

indikátorov naplnenia cieľov Stratégie? 

4. Existuje na základe doterajšieho vývoja riziko nenaplnenia očakávaných 

výsledkov jednotlivých špecifických cieľov Stratégie? 

5. Aké sú odporúčania pre zlepšenie implementácie Stratégie? 

6. Ako boli zohľadnené odporúčania pre zlepšenie implementácie Stratégie z 

predchádzajúceho ročného hodnotenia Stratégie? 

Hodnotené obdobie predstavuje obdobie od 1. 1. do 31. 12. 
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4.3 Akčný plán Stratégie 
 

     Akčný plán Stratégie cestovného ruchu v okrese Levoča 2021 – 2027, výhľadovo do 

roku 2030 bude podrobne spracovaný po schválení dokumentu v Mestských a Obecných 

zastupiteľstvách. Vypracuje ho tím Manažmentu Stratégie: koordinátor, gestor, odborný 

garant, po ukončení projektu buď novovytvorená organizácia riadiaca cestovný ruchu 

v okrese Levoča, v prípade nezaloženia tejto organizácie preberie hlavnú funkciu 

koordinátora Oddelenie cestovného ruchu a rozvoja mesta Levoča v súčinnosti miest 

a obcí zapojených do Stratégie. 
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4.4 Záver 
 

     Stratégia cestovného ruchu v okrese Levoča na roky 2021-2027 (s výhľadom do roku 

2030) predstavuje základný strategický dokument zapojených miest a obcí v oblasti 

cestovného ruchu. Spolu s územnými plánmi miest a obcí,  Plánmi hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja (PHSR) miest a Programami rozvoja obcí (PRO)predstavujú tieto 

dokumenty základné stavebné kamene v plánovaní rozvoja cestovného ruchu v okrese. 

Zoznam zapojených miest a obcí do Stratégie: 

BALDOVCE, BEHAROVCE, BIJACOVCE, BRUTOVCE, BUGLOVCE, DRAVCE, DOMAŇOVCE, DÚBRAVA, 

KLČOV, KORYTNÉ, KURIMANY, LEVOČA, NEMEŠANY, OĽŠAVICA, ORDZOVANY, POĽANOVCE, 

PONGRÁCOVCE, SPIŠSKÉ PODHRADIE, SPIŠSKÝ HRHOV, SPIŠSKÝ ŠTVRTOK, TORYSKY. 

Vypracovaniu Stratégie predchádzal takmer dvojročný proces počnúc tvorbou 

analytických podkladov, komunikáciou s relevantnými aktérmi rozvoja v jednotlivých 

tematických oblastiach až po samotný návrh strategicko-programovej a realizačno-

finančnej časti. Spoločne bola stanovená celková vízia a hlavné strategické ciele rozvoja. 

Súhrnná analýza napokon vyústila do rozdelení strategických cieľov do šiestich 

prioritných oblastí: Manažment, Marketing a komunikácia, Partnerstvá, Poznatky, 

Prírodné a kultúrno-historické dedičstvo a Infraštruktúra a služby CR. 

Pri ďalších aktivitách spojených s realizáciou opatrení a aktivít vyplývajúcich z tejto 

Stratégie sa bude prihliadať na záujmy ochrany prírody v dotknutom území. Konkrétne 

rozvojové aktivity sa budú realizovať v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní 

vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s prihliadnutím na záujmy ochrany prírody a krajiny dotknutého 

územia a s dodržiavaním všetkých platných právnych predpisov na ochranu životného 

prostredia. 

 

K strategickým cieľom boli priradené opatrenia a k nim boli navrhované a diskutované 

aktivity pre najbližšie obdobie. Dosiahnutie väčšiny z nich je podmienené predovšetkým 

kvalitným destinačným manažmentom územia v podobe založenia funkčnej organizácie 

cestovného ruchu, resp. posilnením odborných kapacít v oblasti CR. To je podmienené 

obrovskou snahou a ochotou zo strany dominantných hráčov regiónu, ako aj využitím 
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širokého spektra odborného ľudského potenciálu. Potom sa začne napĺňať vízia Stratégie: 

Okres Levoča bude do roku 2030 predstavovať ucelenú, vzájomne prepojenú, atraktívnu 

a konkurencieschopnú destináciu s ponukou kvalitnej infraštruktúry a služieb 

cestovného ruchu a mesto Levoča, známa ako gotický odkaz zo Slovenska pre celú Európu, 

bude v pozícií lídra v rozvoji cestovného ruchu v danom území. 

Na záver treba poznamenať, že plnenie stanovaných strategických cieľov a realizácia 

definovaných aktivít je najmä v rukách volených zástupcov miestnej samosprávy (obce a 

mestá) a štátnej správy (ministerstvá). Pričom rozhodovanie o podpore/financovaní 

jednotlivých aktivít (projektov) musí byť založené na dátach a ich správnej interpretácií. 

Dôsledné plnenie jednotlivých cieľov je potrebné realizovať pod dohľadom verejnosti. 
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5. ZOZNAM ZDROJOV  
V zozname zdrojov sú uvedené sekundárne pramene, ako informačný zdroj boli 

využívané aj mnohé rozhovory, expertné konzultácie, diskusie s relevantnými aktérmi. 

• Akčný plán rozvoja okresu Levoča, 2017 

• Autorský kolektív: Mgr. Jana Luptáková, PhD., MBA; Mgr. Art. František Morong; 

prof. JUDr. Ľudmila Novacká PhD.; Ing. Zuzana Špačeková; Ing. Mgr. Lenka 

Šprochová PhD. Predpoklady a možnosti využitia potenciálu cestovného ruchu v 

podmienkach miest, obcí a regiónov Slovenska, 2021 

• Holešinská A.:HOLEŠINSKÁ, A. Destinační management jako nástroj regionální 

politiky cestovního ruchu, 2010 

• Integrovaná stratégia rozvoja územia (ISRÚ), MAS LEV 

• Koncepcia mestského rozvoja Slovenskej republiky do roku 2030 

• Koncepcia rozvoja CR pre okres Rožňava 2019 – 2025 (2028) 

• Marketingová stratégia Slovenska na roky 2010-2013 

• Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

• Ministerstva hospodárstva SR 

• Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 

• Ministerstvo kultúry SR 

• Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

• Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

• Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

• Ministerstvo životného prostredia SR 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

(PHSR) 2014 – 2020  

• Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského 

samosprávneho kraja (PHRSR) na roky 2021 – 2027 

• Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča (PHSR) 2014 – 2020 

(2022) 
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• Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 – 2024 

• Program rozvoja obce Brutovce 2015 – 2023, Domaňovce 2015 – 2023, Dravce 

2015, Klčov 2015, Spišský Štvrtok 2015 – 2023 

• Program rozvoja mesta Spišské Podhradie 2015 – 2024 

• Program rozvoja obce Spišský Hrhov na roky 2017 – 2023 

• SACR, Reakreácia a cestovný ruch, 2013 

• Slovakia Travel 

• Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na 

obdobie rokov 2015 – 2020,výhľadovo 2025 

• Spoločný program rozvoja obcí mikroregiónu Spišský hrad – Podbranisko 2016 - 

2022 (Baldovce, Beharovce, Bijacovce, Dúbrava, Granč-Petrovce, Harakovce, 

Jablonov, Korytné, Lúčka, Ordzovany, Pavľany, Poľanovce, Pongrácovce, Studenec, 

Spišské Podhradie) 

• Stratégia rozvoja územia Slovenský raj s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu na 

obdobie rokov 2015 – 2020,výhľadovo 2025 

• Stratégia rozvoja vidieka subregiónu Národného parku Slovenský raj 

• Vybrané mestá a obce okresu Levoča 

 

INTERNET 

• file:///C:/Users/kamen/Downloads/phsr-bsk-2021-d-e-final_v-3-3_21-2-

2021-%20(2).pdf 

• https://malacky.sk/docs/doc/strategia_cr.pdf 

• https://www.topolcany.sk/download_file_f.php?id=640324 
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