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Informačná databáza  
Okres Svidník  

 
 
1. História  

 
 krátky popis historického vývoja okresu po súčasnosť 

 
Okres Svidník sa nachádza na severovýchode Slovenska, v slovensko-

poľskom pohraničí. Jeho poloha v tesnom susedstve Duklianskeho priesmyku 
a Poľska ovplyvnila osobitý historický vývin, ktorý pretrváva dodnes.  

Archeologické nálezy dokazujú, že územie okresu bolo osídlené už 
v praveku, v mladšej dobe kamennej, neskôr v dobe bronzovej až rímskej. Prvé 
stopy osídlenia sa objavili v súvislosti s ľudom patriacim ku kultúre 
východoslovenských mohýl (2000 – 1800 rokov pred n. l.). Slovanské osídlenie je 
tu doložené pred 12. - 13. st.. Začiatkom 13. st. sa v Nízkych Beskydách ustálila 
aj uhorsko-poľská hranica, nezmenená ani neskôr, čo je dôkazom hustejšieho 
osídlenia v tomto pohraničnom pásme.  Pred rokom 1235 existovala aj dedina 
Stročín, ktorá sa zaraďuje medzi najstaršie sídliská na území hornej Ondavy.  

V 14. st. pokračovalo osídľovanie územia dnešného Svidníckeho okresu už 
pod vplyvom nemeckého práva. Ákošovci založili v druhej polovici 14. st. osady 
Svidník, Dubová, Orlík a ešte jednu, v ktorej žili Rusíni. Tieto osady vznikli na 
nemeckom práve  a uvádzajú sa v rokoch 1355 a 1357.  Príslušnosť podstatnej 
časti územia dnešného okresu k stredovekému panstvu Makovica, ktoré bolo 
rozdelené na tri obvody – hradný (zborovský), kurimský a ladomirský, mala pre 
ďalší sídliskový vývin podstatný význam. Cez panstvo viedlo niekoľko 
obchodných ciest z Potisia do Poľska. Pred rokom 1458 sa už v obci Ladomirová 
vyberali kráľovské mýta na mýtnej stanici na novom obchodno-vojenskom 
prechode do Poľska cez Dukliansky priesmyk, ktorého význam narastal od 
polovice 15. st..  

Celý proces osídľovania územia dnešného okresu bol zavŕšený osídľovaním 
na valašskom práve. V druhej polovici 13. st., no najmä v 14. st. preniklo na 
územie severovýchodného Slovenska väčšinou rusínske (ukrajinské) roľnícke 
obyvateľstvo, zaoberajúce sa prevažne ovčiarstvom a dobytkárstvom. V roku 
1457 – v bratríckom období – vznikali väčšie nepokoje. Nemalá časť poddaných 
sa grupovala do zbojníckym družín. Koncom 15. st. pôsobila v okolí Svidníka 
zbojnícka družina Fedora Hlavathu a iné.  

Koncom 18. st. sa majiteľom Svidníka a okolitých dedín stal zemepán 
Sirmai, ktorý tu dal v roku 1795 vybudovať kaštieľ vo Svidníku (dnes sídlo Galérie 
Dezidera Millyho). Kultúrne pomery na území dnešného Svidníckeho okresu boli 
ovplyvňované východnými tradíciami, ktorých tradície siahajú až do 
veľkomoravských čias. Zachované drevené „cerkvi“ boli v roku 1968 zaradené do 
súboru národných kultúrnych pamiatok. Ide o 11 ľudových drevených stavieb 
sakrálneho typu a ľudových galérií v prírode pochádzajúcich zo 17. až 20. st. 
nachádzajúcich sa v pohraničnom pásme.  

Zemepisná poloha okresu v pohraničnom pásme predurčovala jeho 
obyvateľstvo na to, aby sa neraz ocitlo vo víre „zlomových“ udalostí. Väčšinou 
pokojný Dukliansky priesmyk, slúžiaci povozom kupcov a obchodníkov iba ako 
obchodný tranzit, ukazoval občas svoju odvrátenú tvár. Po jeho cestách hrmeli 
vojenské vozy so zbraňami a vojskom. Nečudo, že už Jozef II. tu nariadil 
vybudovať „jozefínku“ – vojenskú cestu. Na jar r. 1799 prechádzali Duklianskym 
priesmykom a Svidníkom vojaci ruského vojenského zboru, pochodujúceho cez 
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východné Slovensko do severného Talianska pod vedením generála G. L. 
Rebindera.  

V marci 1800 prechádzali Svidníkom a Duklou k hraniciam Ruska kozáci 
pod velením Ivana Morozinského, ktorí tvorili súčasť Suvorovovho vojska. 
Pamätná tabuľa s reliéfom na budove Obvodného úradu vo Svidníku zas 
pripomína, že v januári 1806 prechádzal cez Svidník smerom na Duklu slávny 
ruský vojvodca Michail I. Kutuzov. V decembri 1848 prenikol rakúsky podmaršal 
F. H. Schlick so svojim vojskom cez Dukliansky priesmyk na Slovensko a v marci 
1849 prechádzala okresom armáda podmaršala Vogla, ale aj vojská ruského 
arcikniežaťa Konštantína, ktoré potom pri Világoši porazili maďarskú revolúciu.  

Devätnáste storočie bolo voči miestnemu obyvateľstvu naozaj kruté. Po 
neúrodných rokoch 1830 až 1831 vypukla cholera, ktorá si vyžiadala nemálo 
obetí, podobne aj mimoriadne hladový rok 1852. V dôsledku veľmi nepriaznivých 
hospodárskych a sociálnych pomerov, stupňujúceho sa  maďarizačného útlaku 
a narastajúcej preľudnenosti vidieka začalo sa  hromadné vysťahovalectvo na 
Dolnú zem, ale i do zámoria. Takéto pomery pretrvali až do prvej svetovej vojny 
a tá ich ešte zhoršila.  

V septembri 1914 Dukliansky priesmyk prekročili bojové jednotky ruských 
vojsk. Po skončení vojny vznikla na troskách Rakúsko - Uhorska Československá 

republika. Jej utvorenie privítalo obyvateľstvo 
s veľkým nadšením. Okres naďalej patril 
medzi najzaostalejšie a najbiednejšie 
v republike. Pomoc vojnou postihnutým  
obciam bola nedostatočná a obyvateľstvo sa 
ocitlo vo finančnej tiesni. Okres zachvátila 
vysťahovalecká horúčka, boli odhalené veľké 
podvody pri kolkovaní peňazí z obdobia 
monarchie. Košikárstvo, podomový obchod 
ani ďalšie drobné živnosti na obživu 
nepostačovali. Táto celková situácia sa 

negatívne odrazila v zdravotnej situácii obyvateľstva.  Prudko sa šírili infekčné 
choroby. Veľmi vysoká bol dojčenská úmrtnosť. V okrese bol kritický nedostatok 
zdravotníckych pracovníkov, nenachádzal sa tu žiaden liečebný ústav. V roku 
1926 tu pôsobili iba dvaja lekári, v roku 1935 štyria. Tento stav pretrval až do 
oslobodenia. Obyvateľstvo sužovali časté požiare, najmä v tridsiatych rokoch. Po 
vzniku Československej republiky už existovala v každej obci okresu štátna alebo 
cirkevná ľudová škola s vyučovacím jazykom slovenským, resp. rusínskym 
nárečím (tzv. ruské školy). Vyvíjali veľmi aktívnu kultúrno-osvetovú prácu. 
Zakladali spevácke zbory a ochotnícke divadelné súbory. Roku 1934 premietali vo 
Svidníku filmy, organizovali vychádzky do okolia a rôzne oslavy. 

V roku 1942 sa stal Svidník samostatným okresom. Obyvateľstvo okresu 
sa zapájalo do protifašistického hnutia, organizovalo partizánske akcie, ktoré 
bránili fašistom v ich strategických plánoch v Karpatoch. So Svidníckym okresom 
a priesmykom na Dukle je úzko spojená karpatsko-duklianska operácia, jedna 
z najťažších operácií druhej svetovej vojny. 

Okres Svidník sa v pôvodnom stave zachoval do r. 1958. V rokoch 1958 – 
1968 bolo územie býv. okresu Svidník začlenené do okresu Bardejov. V roku 1968 
bol vytvorený samostatný okres Svidník, do ktorého patril aj terajší okres 
Stropkov, bol to tzv. „veľký okres“ a v takomto zložení bol až do r. 1996. V roku 
1996 na Slovensku prebehlo nové správne usporiadanie, kedy vzniklo aj terajších 
8 krajov a 79 okresov. Z pôvodného okresu sa vyčlenil a vznikol samostatný okres 
Stropkov. Ku pôvodnému okresu bolo pričlenené mesto Giraltovce  s okolitými 
obcami, ktoré pred týmto usporiadaním patrili do okresu Bardejov. V súčasnosti 
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okres Svidník tvorí 68 obcí, z toho so štatútom mesta sú 2 a to: Svidník a 
Giraltovce. 

 Okresné mesto Svidník sa nachádza na sútoku 
riek Ondavy a Ladomirky, v severovýchodnej časti 
Slovenska v pohorí Nízkych Beskýd. Obec vznikla roku 
1944 zlúčením dvoch obcí Nižný Svidník a Vyšný 
Svidník. Názov mesta je odvodený od slova "svida“, 
v dnešnom znení svíb, svíbový porast. Roku 1964 dostal 
Svidník štatút mesta a v roku 1987 mesto prijalo terajší 
erb. 
           Svidník sa vyvíjal na dôležitej obchodnej ceste, 
tzv. jantárovej, smerom do Poľska. Prvá písomná 
zmienka o Svidníku je zo dňa 28. júna 1355, kde je 
uvedený v listine Jágerskej kapituly ako „Scyuidnyk“. 
Svidník patril k  panstvu Makovica so sídlom na Zborovskom zámku. 
              V 17. st. sa stáva zemepanským sídlom, v 18. st. význam sídla  vzrastá, 
19. st. prinieslo mestu neúrodu, choleru a vysťahovalectvo. Po prvej svetovej vojne 
patril Svidník s okolím k najchudobnejším v republike. Bieda sprevádzala 
obyvateľstvo až do skončenia druhej svetovej vojny. Povojnové obdobie je 
charakteristické celkovým rozvojom regiónu s novou výstavbou bytov, škôl, 
nemocnice a strojárskym, textilným a potravinárskym priemyslom, čím oblasť 
stratila výlučne poľnohospodársky charakter. 

Dnes je mesto Svidník administratívnym, kultúrnym, rekreačným 
a športovým centrom okresu. 

Mesto Giraltovce leží v dolnej časti údolia Radomky, táto bola už v prvej 
polovici 14. st. majetkovou súčasťou panstva Marhaň a vo vlastníctve šľachticov 
z Drienova. Najstaršia správa, ktorá menovite uvádza dedinu Giraltovce, 
pochádza z roku 1416. V písomnostiach z 15. a16. st., ktoré sú písané len 
v latinskom jazyku, sa Giraltovce vyskytujú pod názvom Geralt, Gyralt vo 
viacerých pravopisných tvaroch. Slovo Giralt bolo pôvodne menom prvého 
miestneho šoltýsa, ktorý so zhromaždenými prisťahovalcami založili dedinu. 
Slovenské obyvateľstvo zo susedných dedín obyvateľov novej dediny pomenúvalo 
Giraltovci a dedinu Giraltovce.  
 

 historické pamiatky  

 
 Mesto SVIDNÍK a okolie 
 

 Slovenské národné múzeum - múzeum ukrajinskej kultúry vo 
Svidníku, jediné svojho druhu na Slovensku, už viac ako 50 rokov zhromažďuje 
a prostredníctvom svojich expozícií sprístupňuje historické doklady o tunajších 
obyvateľoch. Má tri stále expozície a je jedným z najvýraznejších a najstarších 
štátnych špecializovaných národnostných múzeí na Slovensku. Hlavnou 
expozíciou múzea je kultúrno-historická, ktorá dokumentuje základné etapy 
kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja tohto obyvateľstva. Sú tu 
exponované unikátne archeologické nálezy ako mamutí kel a mamutí zub z okolia 
Svidníka, kamenné sekeromlaty, amforovité nádoby, stredoveké písomné 
pamiatky o vzniku jednotlivých obcí, dokumenty o sociálnom a národnostnom 
postavení obyvateľstva, ukážky hmotnej a duchovnej kultúry. 
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 Druhou expozíciou je Galéria Dezidera Millyho. Nachádza sa 
v barokovom kaštieli z 18. storočia. Centrálne miesto v expozícii majú diela 
Dezidera Millyho, jedného z najvýznamnejších maliarov z radov Rusínov a 

Ukrajincov Slovenska, príslušníka 
Generácie 1909, ktorý vošiel do 
dejín moderného výtvarného umenia 
na Slovensku ako jeden z jeho 
zakladateľov. Medzi najstaršie a 
najcennejšie zbierkové predmety 
múzea a exponáty umiestnené v 
galérii patria ikony. Zbierky 
prezentujú chronologický vývoj 
ikonopisného umenia 16. – 18. st. 
Expozícia predstavuje vývoj 
výtvarného umenia Rusínov 
a Ukrajincov od 15. st. po súčasnosť 
a sú v nej vystavené diela 

predstaviteľov staršej a mladšej generácie výtvarníkov.  
 Na rozlohe takmer 11 hektárov je národopisná expozícia múzea 
v prírode – skanzen, kde je umiestnených 50 objektov. Okrem 11 obytných 
domov sa tu nachádzajú aj všetky druhy hospodárskych stavieb. Technické 
stavby sú zastúpené vodným a veterným mlynom, pílou, mostom a stupami. Tieto 
sú umiestnené pozdĺž potoka, kde sú všetky nevyhnutné podmienky pre 
demonštrovanie ich činností. Stavby všeobecného prospechu zastupuje škola, 
požiarna zbrojnica, krčma s vozárňou, dedinský obchod, kováčska dielňa a 
trhovisko. Dominantou expozície je drevená cerkva z roku 1766, premiestnená z 
obce Nová Polianka so zvonicou i prícestnými krížmi a kaplnka. Komplex usadlostí 
vzájomne pospájaných komunikačnou sieťou, doplnený agro a zoo expozíciou, 
vytvára vhodnú príležitosť na celkové poznanie života a kultúry tejto národnostnej 
menšiny, ako aj na oddych v atraktívnom prostredí tradičnej rusínsko-ukrajinskej 
dediny s možnosťou občerstvenia vo furmanskej krčme. 
Areál expozície nadväzuje na prírodný amfiteáter, kde sa každoročne konajú 
Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska. V skanzene sa uskutočňuje 
jeden z programov týchto Slávností pod názvom „POKLADY ĽUDU“, ktorý 
predstavuje miestne tradičné ľudové zvyky. 

Vojenské múzeum Svidník. V hlavnej budove Vojenského múzea vo 
Svidníku, ktorého poslaním je zbierkotvornou, výstavnou a výskumnou činnosťou 
prezentovať dejiny vojenstva je inštalovaná expozícia, ktorá dokumentuje 

vojenské dejiny východného Slovenska od 
roku 1914 do roku 1945. Zbierkový fond 
múzea má viac ako 20 tis. exponátov. 
Vystavené dokumenty poukazujú na priebeh 
1. svetovej vojny v pohraničných oblastiach 
východného Slovenska s osobitným zreteľom 
na ofenzívu ruských vojsk cez Dukliansky 
priesmyk v roku 1914. Vystavené dobové 
exponáty, zbrane, uniformy, vyznamenania 
dopĺňajú toto historické obdobie. V ďalšej časti 

expozície sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku 
v medzivojnovom období v rokoch 1918 a. 1939. V areáli pri hlavnej budove múzea vo 
Svidníku sa nachádza Pamätník Sovietskej armády a cintorín, kde je pochovaných 
vyše 9 tisíc vojakov. Postavený bol v roku 1954 s priľahlým parkom a skanzenom, kde 
je umiestnená ťažká bojová technika, ktorý tvorí národnú kultúrnu pamiatku.  
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Súčasťou expozície múzea je prírodné duklianske bojisko, ktoré sa 
rozprestiera na ploche 20 km2. Nachádza sa v ňom 49 rozmerných exponátov. Je 
to predovšetkým ťažká bojová technika, zrekonštruované palebné postavenia čs. 
delostrelectva, pozorovateľne, zemľanky, bunkre a ďalšie vojenské pamiatky 2. 
svetovej vojny.  

Osobitné miesto v prírodnom areáli 
zaujíma Pamätník Čs. armády na Dukle, 
ktorý je spolu s cintorínom padlých vojakov 
národnou kultúrnou pamiatkou. Na cintoríne 
je pochovaných 565 príslušníkov čs. 
armádneho zboru. Pamätník bol postavený v 
roku 1949 a symbolizuje klin vrazený do 
nepriateľskej obrany. Neďaleko od 
Duklianskeho priesmyku na slovensko-
poľských hraniciach sa nachádza 

vyhliadková veža, ktorá je hlavným informačným strediskom pre návštevníkov 
Dukly o histórií duklianskych bojov. Objekt veže, ktorý je vysoký 50 metrov, má 
zaujímavé architektonické riešenie a poskytuje panoramatický výhľad na poľskú 
a slovenskú stranu.  
 V komplexe prírodného duklianskeho bojiska pri obci Kapišová nachádza 
sa Údolie smrti. V teréne je rozmiestnených 8 tankov. Táto vojenská pamiatka, 
ktorá je raritou svojho druhu na Slovensku, znázorňuje tankovú rotu v útoku. 
Symbolicky tak pripomína najťažšie tankové boje po prekročení hraníc na 
Duklianskom priesmyku v roku 1944. 
 Ostatné historické pamiatky Mesta Svidník a jeho okolia 
 

 Gréckokatolícky chrám sv. Paraskievy – neskorobarokový, z 2. pol. 18. 
st.. Gréckokatolícky chrám Panny Márie klasicistický z čias okolo r. 1800.. 
Pravoslávny chrám sv. Trojice vybudovaný v r. 1994. Rímskokatolícky 
kostol Božského srdca Ježišovho vysvätený v r. 1996.  

Vo Svidníku dlhé roky pôsobil spisovateľ a národný buditeľ Rusínov-
Ukrajincov Alexander Pavlovič (1819 – 1901). Je pochovaný na cintoríne pri 
gréckokatolíckom chráme, v ktorom je umiestnená jeho pamätná tabuľa. Plastika 
A. Pavloviča sa nachádza pred budovou Mestského kultúrneho strediska.  

Na budove Okresného úradu vo Svidníku je umiestnená pamätná tabuľa 

M. I. Kutuzova s jeho reliéfom a textom : „ 9.-10. januára 1806 obyvateľstvo 
Svidníku prijalo slávneho ruského vojvodcu Michaila Illarionoviča Kutuzova na 
ceste do vlasti. Svidník 23. február 1956“. 

Pamätná tabuľa Víta Nejedlého je umiestnená na rodinnom dome 
Michala Gajdoša v Ladomirovej č. 30. Je to mramorová pamätná tabuľa 
nepravidelného tvaru, na ktorej je ratolesť s nápisom „ V tomto dome dňa 11. 
decembra 1944 vystupoval prvý-krát v oslobodenej vlasti Vojenský umelecký 
súbor. Posledný raz tu dirigoval jeho zakladateľ Vít Nejedlý.“ 

V Hunkovciach je nemecký vojenský cintorín z druhej svetovej vojny, na 
ktorom je pochovaných 2311 vojakov. Prvú svetovú vojnu pripomínajú pamätníky 
v Bardejovských v Jurkovej Voli a Ladomirovej a cintoríny vo Svidníku, vo 
Vyšnom Mirošove a ďalších obciach. Cenný je aj židovský cintorín v Ladomirovej.  

Gréckokatolícky chrám P. Márie z r. 1892 v Kapišovej. 
Rímskokatolícky kostol sv. Martina z r. 1910 v Okrúhlom. Murovaný 

rímskokatolícky kostol Ružencovej P. Márie z r. 1792 -97 v Radome. 
Gréckokatolícky chrám sv. Dmitrija mučeníka z r. 1848 v Roztokách. 
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša z 15. st., okolo r. 1700 upravený 
v barokovom štýle a gréckokatolícky chrám P. Márie z 1. tretiny 20 st. 
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v Stročíne. Murovaný gréckokatolícky chrám sv. Michala archanjela z r. 
1928, drevená zvonica s barokovou baničkou – zvyšky dreveného chrámu z r. 
1773 v Šarišskom Štiavniku. Murovaný gréckokatolícky chrám P. Márie z r. 
1821 v Štefurove. Murovaný gréckokatolícky chrám sv. Kozmu a Damiána 
z r. 1828 vo Vyšnej Jedľovej. Drevený gréckokatolícky chrám sv. Kozmu 

a Damiána z r. 1924 vo Vyšnom Komárniku. Murovaný gréckokatolícky 
chrám sv. Kozmu a Damiána z 2. pol. 19. st. vo Vyšnom Mirošove. Murovaný 

gréckokatolícky chrám Nanebovstúpenia Pána dokončený v r. 1795 vo Vyšnom 
Orlíku. 

Na hore Makovica je inštalovaná socha sv. Floriána, ku ktorej sa 
každoročne v máji konajú výstupy hasičov a verejnosti zo Svidníka a okolitých 
obcí. 

Hvezdáreň Roztoky z r. 1928 je špecializovaná kultúrno-vzdelávacia 
inštitúcia má vynikajúce astroklimatické podmienky na pozorovanie. Má 
astronomickú pozorovateľňu s kupolou a ďalekohľadom v priemere zrkadla 400 
mm, fotoelektrický fotometer a CCD kameru ST 8. Okrem tejto špičkovej techniky 
má ďalšie vybavenie, ktoré umožňuje organizovanie astronomických expedícií 
a iných aktivít, kde je možné využiť aj ubytovanie vo hvezdárni, v takmer 
panenskej prírode. 

 
 
 

 
 Mesto GIRALTOVCE a okolie 

 
 Mesto Giraltovce má niekoľko zaujímavých umeleckých pamiatok. Patria k 
nim kostoly, kaštiele a pomníky. Evanjelický kostol bol postavený v 
renesančnom slohu. Z pôvodnej stavby sa zachovala len renesančná veža, loď 
bola niekoľkokrát prestavaná a boli vykonané barokovo-klasicistické úpravy. 
Oltár je z konca 19. st., kazateľnica z obdobia klasicistickej prestavby v roku 
1798. Neskororenesančný kaštieľ z prvej polovice 17. st., ktorý si dali postaviť 
Šemšeiovci, prešiel niekoľkými stavebnými zmenami. Bol upravený v 
ranobarokovom štýle a v roku 1738 bol obnovený a prestavaný. Z čias prestavby 

sa zachovalo len niekoľko fragmentov. 
Murovaný gréckokatolícky chrám 
Matky Ustavičnej pomoci 

neobarokový z roku 1938. 
Rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a 
Metoda z roku 1942. Elektrický mlyn z 
roku 1903. K pamiatkam prvej svetovej 
vojny patrí pomník padlým v prvej 
svetovej vojne, umiestnený pred 
gréckokatolíckym chrámom s plastikou 
ležiaceho leva a symbolický kamenný 
pylónik, na ktorom je umiestnená 
mramorová tabuľa. 

 K pamiatkam prvej svetovej vojny patrí pomník padlým v 1. svetovej 
vojne umiestnený pred gréckokatolíckym chrámom s plastikou ležiaceho leva a 
symbolický kamenný pylónik, na ktorom je mramorová tabuľa. 
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 Ostatné historické pamiatky Mesta Giraltovce a jeho okolia 
 

Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, pôvodne gotický, z 15. st. 
v Kračúnovciach. Gréckokatolícky barokovo-klasicistický kostol postavený 
v r. 1788 v Kobylniciach. Evanjelický a. v. kostol, gotický z 1. pol. 14. st., 
prestavaný v r. 1648 a 1795 v Kukovej. Klasicistický kaštieľ z 20. r. 18. st. 
v Želmanovciach. 
 
 
Drevené chrámy (cerkvi) 
 

 DDRREEVVEENNÉÉ   CCHHRRÁÁMMYY  ((CCEERRKKVVII)) sú z hľadiska atraktivity významnou súčasťou 

regiónu, ktoré sa svojou originalitou, technicko-umeleckým riešením 

a spoločenským významom radia medzi národné kultúrne pamiatky. Cenné 

skvosty ľudovej architektúry navštevuje veľa turistov obdivujúcich zručnosť 

a šikovnosť našich predkov, ktorí vytvorili nádherné dielo a zachovali ho pre 

terajšie a budúce generácie.  

V okrese Svidník je možné obdivovať 

11 takýchto hodnotných umeleckých 

klenotov ľudovej architektúry. Väčšina 

z týchto chrámov je „funkčná“, vykonávajú 

sa v nich náboženské obrady. Medzi 

najstaršie drevené cerkvi patrí 

gréckokatolícky chrám – cerkva sv. 

Mikuláša v Bodružali, postavená v r. 

1658, ktorá bola v r. 2008 zapísaná do 

svetového zoznamu kultúrneho dedičstva 

UNESCO. V tom istom roku bola do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO 

zapísaná aj cerkva sv. archanjela Michala v Ladomirovej, ktorá bola v r. 

1742 postavená bez použitia klincov.  

 

V okrese Svidník nachádzajú sa tieto drevené chrámy (cerkvi): 

 
Cerkva sv. Mikuláša, Bodružal    r. 1658 okres Svidník 

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa r. 1770 okres Svidník 

Cerkva sv. archanjela Michala, Príkra  r. 1777 okres Svidník 

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nižný Komárnik r. 1938 okres Svidník 

Cerkva Zosnutia Presvätej Bohorodičky, Hunkovce koniec 18.st. okres Svidník 

Cerkva sv. Paraskievy,  Dobroslava  r. 1705 okres Svidník 

Cerkva sv. archanjela Michala,  Ladomirova  r. 1742 okres Svidník 

Cerkva sv. archanjela Michala, Šemetkovce  r. 1752 okres Svidník 

Cerkva sv. Bazila Veľkého, Krajné Čierno  r. 1730 okres Svidník 

Cerkva Ochrany Presvätej Bohorodičky, Korejovce r. 1764 okres Svidník 

Cerkva sv. Paraskievy, Nová Polianka, premiestnená do múzea 

v prírode – skanzenu Svidník  

r. 1766 okres Svidník 

 
 Základnou časťou týchto chrámov je ikonostas, ktorý je výtvarným i 

funkčným jadrom celej stavby. Charakteristické je prísne usporiadanie ikon, ich 

vopred učený počet a kompozícia námetov. V umeleckej syntéze spája v sebe 

architektúru, maľbu a dekoratívnu drevorezbu. Mnohé interiéry boli dekorované 

nástennými a nástropnými maľbami. 
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 Starodávne drevené cerkvi so svojou bohatou interiérovou výzdobou sú 

skvostami ľudovej kultúry svetového významu. Jedinečné sú interiéry, ktoré boli 

pôvodne zdobené nástennými maľbami, s námetmi vychádzajúcimi z evanjelií. 

Maliari jednoduchými výrazovými prostriedkami oboznamovali ľud s obsahom 

Starého i Nového zákona.  

 Drevené chrámy tohto regiónu sú najčastejšie navštevované domácimi i 

zahraničnými turistami, ktorí obdivujú zručnosť a šikovnosť našich predkov, ktorí 

vytvorili také nádherné dielo a napriek rôznym vplyvom ho zachovali pre terajšie 

a budúce generácie.  

 Trojdielnosť zrubovej stavby, ktorá symbolizuje sv. Trojicu, je zdôraznená 

trojicou sa zväčšujúcich veží so šindľovou krytinou. Chrám obklopuje drevená 

ohrada, ktorej pôvab pridáva jednospádová šindľová strieška. Vnútorná výzdoba 

je baroková bielo-zlato maľovaná. Ikonostas je z konca 18. st. s námetom z 

Nového zákona. Je maľovaný na drevených doskách pôvodného, ktorý je ukrytý 

na opačnej strane ikonostasu. Sú zachovalé fragmenty nástennej barokovej 

maľby z 18. storočia znázorňujúce strašný súd a Golgotu.  

 Zrubová cerkva sv. Bohorodičky v 

Miroli bola postavená v roku 1770. Veže i 

stupňovité štvorhranné kupoly sú zakončené 

makovičkami so slepými tamburmi a krížmi. 

Vstupná brána je stĺpcovej konštrukcie s 

vežatou šindľovou strieškou. Chrám má 

drevené opláštenie, v dôsledku čoho loď a 

babinec pôsobia dojmom jednej miestnosti. 

Ikonostas je riešený presne podľa 

ikonografických zásad. Štyri dolné ikony, tzv. miestny rad: Bohorodička, Kristus, 

Pokrova a sv. Mikuláš sú namaľované na dreve so zlatou podkladovou farbou a 

pochádzajú z 18. storočia. V strednom páse sú zachytené výjavy z poddanského 

prostredia (pastieri a ženy v typických miestnych krojoch). 

 Drevená zrubová cerkva Archaniela Michala v Príkrej bola postavená v 

roku 1777. Jej fundátorom bol Joan 

Skrjavskyj, ktorý pochádzal z Príkrej a tu 

pôsobil ako kantor - učiteľ. Samonosná veža i 

trojstupňovité štvoruholníkové kupoly sú 

zakončené malými cibuľkami a kovanými 

krížmi. Strecha objektu i veže sú pokryté 

šindľom, zrub i 2 horné poschodia veže sú 

obité doskami a lištami. Ikonostas a oltár je 

drevená polychrómovaná architektúra so 

4 rádmi ikon a cárskymi dverami, 

pochádzajúcimi z 2. polovice 18. storočia. 

Na oltári zdobenom zľudoveným rokajom 

je skriňový bohostánok a ikona 

„Ukrižovanie“. 

 Podľa návrhu architekta Sičinského 

bola v roku 1938 postavená cerkva 

Pokrova panny Márie v Nižnom 

Komárniku. Jednoloďová zrubová 
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stavba postavená na vyššej podmurovke má dispozične i materiálovo opakujúci 

sa trojpriestorový typ. Nad loďou je oktogonálna kupola. Na kupolách sú ihlicovité 

vežičky. Svojím vonkajším stvárnením sa odlišuje od ostatných lemkovských 

pamiatok tohto druhu a má charakteristické črty bojkovskej sakrálnej ľudovej 

architektúry. Ikonostas je dovezený. Nakoľko nebol vyhotovený pre tento objekt, 

apoštoli a proroci boli sekundárne umiestnení v kupole.  

 Zrubový, trojpriestorový chrám na nízkej kamennej podmurovke zasvätený 

Zosnutia Bohorodičky v Hunkovciach bol postavený koncom 18. st.. Veže i 

stupňovité kupoly nad svätyňou sú zakončené makovičkami a cibuľkami s 

ornamentálne riešenými krížmi, sú pokryté šindľom. Ikonostas a ďalšia pôvodná 

interiérová výzdoba chýba. V tomto chráme sa už nekonajú bohoslužby a slúži 

pre expozičné účely. 

 V roku 1705 bola postavená cerkva sv. Paraskievy v Dobroslave. 

Prístavbou dvoch bočných kaplniek v roku 1932 sa pôvodný trojdielny pôdorys 

stavby zmenil na 5 dielny a má tvar kríža. Veža i stupňovité kupoly nad svätyňou 

i loďou sú zakončené baňami, obité vertikálne doskami a lištami, sú pokryté 

šindľom. Dominantou interiéru je ikonostas a ikony z 18. st. s námetom z Nového 

zákona. Sv. Paraskieva, je ochrankyňou dievčat, snúbencov a šťastia domu. 

Ikona z 2 pol. 17 st. je epizodickým zobrazením jej životnej cesty. Interiér dopĺňajú 

aj iné umelecky a historicky cenné predmety.  

 Bez použitia klincov bola v roku 1742 

postavená zrubová cerkva archanjela 

Michala v Ladomirovej. V roku 2008 bola 

táto cerkva zapísaná do svetového 

zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. 

Trojitosť pôdorysného členenia v exteriéri je 

zvýraznená tromi vežami so šindľovou 

strechou a dekoratívne tepanými krížmi. Pri 

chráme je zvonica stĺpikovej konštrukcie 

opláštená doskami. Areál je obklopený zrubovou ohradou so zaujímavou bránkou. 

Za ikonostasom z polovice 18. st. stojí hlavný oltár so stĺpovou architektúrou s 

ústrednou ikonou Milosrdnej Bohorodičky. Má duté stĺpy obtočené viničom. 

Podobne je riešený bočný oltár s ikonou Piety. Ikony na ikonostase pochádzajú od 

rôznych autorov. Na Poslednej večeri v strede je až 13 učeníkov s Kristom.  

 Drevená zrubová trojdielna cerkva v 

Šemetkovciach je z roku 1752. 

Dvojstupňovité kupoly nad svätyňou a loďou 

pokryté šindľom, sú zakončené kužeľovitými 

vežičkami s kovanými krížmi. Vedľa nej 

samostatne stojí novšia drevená zvonica 

stĺpcovej konštrukcie so šindľovou strieškou. 

Bola zasvätená arch. Michalovi, ktorý 

vystupuje ako ochranca ľudu. S mečom v 

ruke bojuje proti nečistým silám pekla. 

Ikonostas je tradičný zo štyroch radov ikon z rôznych období. Baroková, 

štvorradová drevená architektúra s ikonami a cárskymi dverami, ktoré 

pochádzajú z obdobia výstavby chrámu. Vo svätyni sú zbytky nástenných malieb 

a niekoľko vzácnych ikon: Bohorodička so 14 prorokmi a 2 anjelmi z 18. st., 
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Golgota zo 16. st. a ikona sv. Mikuláša so scénami jeho životnej cesty zo 17. st..  

 Cerkva sv. Bazila Veľkého v Krajnom Čiernom bola postavená v roku 

1730. Je to zrubová stavba, v ktorej je 

veža čiastočne samostatná a čiastočne 

opretá o konštrukciu objektu. Šírka lode 

sa zhoduje so šírkou babinca, hoci ide 

o 2 samostatné, funkčné i konštrukčné 

celky, čo je zvláštnosťou pôdorysného 

členenia. Veža i kupoly sú zakončené 

kužeľovitými vežičkami a kovanými 

krížmi. Súčasťou je drevená trámová 

ohrada pokrytá šindľom. V cerkvi sú 

len ikony miestneho radu. Barokový 

ikonostas, polychromovaná drevorezba s ikonami pochádza z 18. st.. Je riešený 

atypicky, má iba dvoje vráta a ikony s tematikou Nového zákona maľované na 

dreve sú zo 17. st.. 

 Drevený chrám východného obradu Pokrova Presvätej Bohorodičky v 

Korejovciach bol postavený v roku 1764. Na plytkom kamennom podklade stojí 

trojpriestorová zrubová stavba. Veža, strecha nad loďou a svätyňou sú zakončené 

cibuľkami s pekne kovanými 

železnými krížmi. Pri chráme sa 

nachádza drevená zvonica, v ktorej sú 

3 zvony. Jeden z roku 1769 s nápisom 

a reliéfom sv. Rodiny, druhý z roku 

1771 s dekórom kríža, pod ním Panna 

Mária Sedembolestná, sv. Trojica a 

nápis, tretí z roku 1835 s dekórom 

dubových listov a nápisom. Ikonostas 

nie je kompletný, zachovali sa len jeho 

jednotlivé časti. Časť ikon zo 17. a 18. 

st., pochádza z ikonostasu chrámu Sv. Michala v Krajnej Bystrej, ktorý sa 

nezachoval. Cárske dvere sú bohato zdobené rezbou s rastlinným ornamentom a 

maľbou s postavami evanjelistov. 

 Súčasťou Svidníckeho skanzenu je 

cerkva premiestnená z Novej Polianky, 

postavená v roku 1766 a zasvätená svätej 

Paraskieve. V roku 1961 bola po deštrukcii 

rozobratá a podľa presnej dokumentácie 

obnovená. Je to typický lemkovský variant 

trojdielnych a trojvežových zrubových 

chrámov. Cerkva po vysviacke v roku 1993 je 

funkčná a konajú sa v nej príležitostné 

bohoslužby. Steny pôvodného interiéru boli 

dekorované nástennými maľbami. Ikonostas, 

ktorý oddeľuje loď od svätyne je z 18. st. a bol do chrámu umiestnený dodatočne. 
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 mapa daného územia 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Okres Svidník svojou rozlohou 550 km2 je piatym najmenším okresom 
Prešovského kraja. Nachádza sa na severovýchode Slovenska, kde sa 
rozprestiera v Ondavskej a Laboreckej vrchovine. Jeho územie je pretiahnuté v 
smere sever - juh, pričom severná časť územia je niekoľkonásobne širšia ako 
južná. Severnú hranicu okresu Svidník tvorí štátna hranica s Poľskom. Zároveň 
okres Svidník susedí so štyrmi okresmi Prešovského kraja – s okresmi  Stropkov, 
Vranov nad Topľou, Prešov a Bardejov. 
 

 Najstaršia obec: Radoma (r. 1272) 

 Najmladšia obec: Nižný Komárnik (r. 1618) 

 Obec s najväčším počtom obyvateľov: Kračúnovce (1 179)  stav k 31.12.2009 

 Obec s najmenším počtom obyvateľov: Havranec (11) stav k 31.12.2009 

 Najvyššie položená obec: Belejovce (463 m n. m.) 

 Najnižšie položená obec: Lužany pri Topli, Mičakovce, Železník (180 m n.m.). 
 

(Zdroj: Okresy Prešovského kraja 2008, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané v októbri 
2009; http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 

 

2. Územie 
 

 hustota obyvateľov na km2  
 

Hustota obyvateľov na 1 km2  je 60 obyvateľov. 
 

(Zdroj: Prešovský kraj v číslach, 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 

 

 rozloha v km2 
 

Rozloha okresu Svidník je 549,78 km2. 
 

(Zdroj: Prešovský kraj v číslach, 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 
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 výmera územia  
 

Výmera územie okresu Svidník je 54 978 ha. 
 

(Zdroj: Prešovský kraj v číslach, 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove) 

 

 dostupnosť – cesty D, R, E 
 

I.  trieda:  67,75 km 
II.  trieda:  9,69 km 
III.  trieda:  153,39 km 

Dňa 20.12.2010 bol slávnostne uvedený do prevádzky rýchlostný obchvat mesta 
Svidník „R4 Svidník – obchvat“ v celkovej dĺžke 4,6 km. Obchvat mesta je súčasťou 
siete rýchlostných ciest na Slovensku v rámci severojužného prepojenia od poľskej po 

maďarskú hranicu a zásadne odbremení mesto Svidník od tranzitnej nákladnej 
dopravy. 

(Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Okres_Svidnik) 

 

 životné prostredie 
 

Svidnícky okres je región s priemyselno-poľnohospodársko-
lesohospodárskou funkciou. Rozvoj týchto hospodárskych odvetví sa 
nepriaznivo premieta do stavu zložiek životného prostredia regiónu, pre 
ktorý sú charakteristické výrazné územné rozdiely v kvalite životného 
prostredia. Okres má významný prírodný potenciál, nachádzajú sa tu 
územia s rozsiahlymi lesnými komplexmi, územia rovín a horských dolín 
s vidieckym osídlením, poľnohospodárskou a lesnou výrobou ako i územia 
s koncentrovanými vplyvmi na všetky zložky životného prostredia. Napriek 
tomu je severovýchodná časť okresu Svidník považovaná za 
najzachovalejšie krajinné a prírodné prostredie. 

 

 vodstvo 
 

Povrchové vody (najvýznamnejšie - rieky Ondava, Topľa, Ladomírka, potok 
Radomka): 
Väčšina územia okresu Svidník spadá do povodia rieky Ondavy, južná 
a juhozápadná časť do povodia Tople. Topľa je ďalej po toku 
pravostranným prítokom Ondavy. Z regionálneho hľadiska sú oba toky 
súčasťou čiastkového povodia Bodrogu. 
 

Podzemné vody: 
Významnejšie lokality podzemných vôd sa vyskytujú len v náplavoch riek 
Ondava a Topľa, prípadne na ich prítokoch. 
 

Minerálne vody: 
Na území okresu Svidník sa nachádza 11 minerálnych prameňov, z ktorých 
najvýznamnejší je prameň Šťava v Šarišskom Štiavniku v areáli kúpeľov. 
V okrese sa využívajú aj niektoré ďalšie minerálne pramene v Radome, 
Havranci, Dubovej, Cigle, Krajnej Bystrej, Pstrinej, Vyšnom Orlíku a iné. 

 

 nerastné suroviny 
 

Územie okresu je chudobné na horninové zdroje, resp. zásoby rudných 
surovín. Predpokladá sa výskyt ropy a zemného plynu. Lepšia je situácia 
v zásobách nerudných surovín. Veľký počet aktívnych ťažieb je evidovaný 
u nerudných surovín, najmä pre stavebné účely. Lomy a ťažobné priestory 
nerudných surovín sú prevažne lokálneho charakteru. Často ide o ťažbu 
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len sezónnu. Nachádzajú sa tu pieskovcové lomy (Svidník, Hrabovčík, 
Vyšný Orlík), štrkoviská (Svidník, Svidnička) a zemníky (Stročín, Okrúhle, 
Dubová), ktoré ostali opustené a nezrekultivované. 

 

 chránené oblasti 
 

Severovýchodná časť okresu Svidník, kde je najzachovalejšie krajinné 
a prírodné prostredie, je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Východné 
Karpaty, ktorá zasahuje a zaberá severnú časť územia Stropkov, 
Medzilaborce, Humenné, Snina a Svidník. Najzachovalejšie ekosystémy 
boli vyhlásené za národné prírodné rezervácie a prírodné rezervácie, 
Chránené územia (CHKO, PR a CHA), ktorých celková rozloha je cca 8 000 
ha a zaberajú cca 14 % územia okresu. Sú to: 
 
- Chránená krajinná oblasť Východné Karpaty 
- Národná prírodná rezervácia Komárnická jedlina  
- Prírodná rezervácia Dranec  
- Prírodná rezervácia Miroľská slatina 
- Prírodná rezervácia Radomka 
- Chránený areál Slatina pri Šarišskom Štiavniku  
- Navrhované chránené územie - Chránený areál Kapišovka 
- Sústava chránených území národného a európskeho významu – NATURA 

2000: 
- Územie európskeho významu DUKLA; 
- Chránené vtáčie územie Laborecká vrchovina. 
 

(Zdroj: Environmentálna charakteristika okresu Svidník, ObÚ Svidník) 

 

3. Obyvateľstvo 

 
 počet obcí (spolu) 

 

V okrese Svidník je spolu 68 obcí, z toho so štatútom mesta sú 2 a to: 
Svidník a Giraltovce. 
 

(Zdroj: databáza RRA Svidník) 
 

 počet obyvateľov (spolu) 
 

Počet obyvateľov spolu je 33 181 obyvateľov. 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011) 

 

 počet obyvateľov v mestách (spolu) 
 

Počet obyvateľov v mestách je spolu 15 762 obyvateľov, z toho mesto 
Svidník má 11 602 obyvateľov a mesto Giraltovce má 4 160 obyvateľov. 
 
((Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 

 počet obyvateľov v ostatných obciach (spolu) 
 Počet obyvateľov v ostatných obciach je spolu 17 419 obyvateľov. 
 

((Zdroj: http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 
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 národnostná štruktúra obyvateľstva v %, stav k 31.12.2010 
 

- slovenská –  71,92  
- maďarská  – 0,04  
- rómska – 3,99  
- česká, moravská, sliezska – 0,25  
- rusínska – 14,55  
- ukrajinská – 1,18 
- nemecká – 0,01 
- poľská – 0,12 
- ruská – 0,14  
- iná a neudaná – 7,80  

 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, 31.12.2011) 
 
 

 vzdelanostná štruktúra – najvyššie dosiahnuté vzdelanie 
 

- základné, počet, % podiel: 5 879  – 17,72 % 

- učňovské (bez maturity), počet, % podiel:  4 309  – 12,99 % 

- stredné odborné (bez maturity), počet, % podiel:    2 960  –   8,92 % 

- úplné stredné učňovské (s maturitou), počet, % podiel:  1 182  – 3,56 % 

- úplné stredné odborné (s maturitou), počet, % podiel:  7 020  – 21,16 % 

- úplné stredné všeobecné, počet, % podiel:  1 513  –  4,56 % 

- vyššie odborné, počet, % podiel:  453  –  1,36 % 

- vysokoškolské bakalárske, počet, % podiel:  741  –  2,23 % 

- vysokoškolské mag., inž., dokt., počet, % podiel: 2 743  – 8,27 % 

- vysokoškolské doktorandské, počet, % podiel: 106  –  0,32 % 

- bez vzdelania, počet, % podiel:                             5 280  – 15,91% 

- nezistené, počet, % podiel:               995  –  3,00 % 
 

 

(Zdroj: http://portal.statistics.sk/files/oktab.8.pdf; stav k 31.12.2011  
 
 
 

4. Sociálne štatistiky 

 
Základné ukazovatele k 31.12.2011 
 

Okres 
Rozloha 
(km2) 

Počet obyvateľov 
Predproduktívny 

vek 
Produktívny 

vek 
Poproduktívny 

vek 
spolu z toho 

ženy 

Svidník 549,783 33 181 16 809 5 220 21 242 6 719 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/). 
 
 

 ekonomicky aktívne obyvateľstvo (spolu) 
 

Ekonomicky aktívne obyvateľstvo celkom 17 064 obyvateľov 
- stav k 31.12.2011 

  

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 

 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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 ekonomicky neaktívne obyvateľstvo (spolu) 
 

Ekonomicky neaktívne obyvateľstvo celkom 16 117 obyvateľov  
- stav k 31.12.2011 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 

 miera zamestnanosti 15-64 (spolu) 
 

Miera zamestnanosti k 31.12.2011 – 79,97 %. 
 

((Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 
 

Vývoj zamestnanosti za posledné 4 roky: 
 

2008: 84,64 % (december 2008) 2010: 81,20 % (december 2010) 
 

2009: 78,25 % (december 2009) 2011: 79,97 % (december 2011) 
 

((Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 
 
 

 miera evidovanej nezamestnanosti (spolu) 
 

 

Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2008 – 15,36 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2009 – 21,75 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2010 – 18,80 %. 
Miera evidovanej nezamestnanosti k 31.12.2011 – 20,03 %. 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 

 
 
 

 

Miera nezamestnanosti v okrese Svidník 
(z disponibilného počtu evidovaných nezamestnaných za rok 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(Zdroj: http://www.upsvarbj.sk/upsvarbj.php?ok=5&pod=18) 
 
 
 

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/


Informačná databáza okres Svidník                             17 

 počet uchádzačov o zamestnanie – absolventi (spolu) 
 

Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2011 – 305. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2010 – 288. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2009 – 264. 
Počet uchádzačov o zamestnanie - absolventi k 31.12.2008 – 173. 
 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2011 – 3 820. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2010 – 3 736. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2009 – 3 876. 
Počet uchádzačov o zamestnanie spolu k 31.12.2008 – 2 581. 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/) 

 
 

5. Investičné možnosti v okrese  

 
Hlavní investori v okrese Svidník 

 
LEGNO EXPORT, spol. s.r.o., Beňadikovce – talianska spoločnosť,  výroba 
drevených prierezov, dreveného nábytku a jeho častí, predaj nábytku a jeho častí 
z dreva, kovu, plastov. 
 
DREVOKAP s.r.o., Kapišová - pílenie, hobľovanie, obrábanie a impregnácia 
dreva. 

 
D.I.O.S. SK spol. s r.o., Kračúnovce - spracovanie dreva a jeho následný predaj 
- stolárske rezivo, stavebné rezivo, krovy a celé strechy, paletové prírezy, porez 
guľatiny, palivové drevo. 

 
TOP WOOD, s.r.o., Stročín - pílenie a impregnácia dreva, výroba výrobkov z 
dreva. 

 
MACRO impex, spol. s.r.o., Kuková – sloven./nem. spoločnosť zameraná na 
porez dreva a spracovanie drevnej guľatiny. stolárstvo. 

 
KONFEKT J.Z., spol. s.r.o. Giraltovce  - textilná a odevná výroba vrchného 
ošatenia. 

 
SVIK spoločnosť s ručením obmedzeným, Svidník, (Facis) – slov./tal. 
spoločnosť zaoberajúca sa výrobou a predajom dámskej, detskej, pánskej 
konfekcie a pracovných odevov. 
 
PSS, a.s., Svidník – výroba strojov na spracovanie mäsa, pivovarov, kooperácie 
a tlakové a netlakové nádrže. 

 

Plánované investičné zámery a príležitosti okresu 
 

Svidník a okolie: 
 

Dostavba kultúrneho domu, Svidník. 

Digitalizácia kina, Svidník 

Výstavba obchodného centra ul. Goldbergerova, Svidník. 

Výmena strešnej krytiny na objektoch v skanzene vo Svidníku. 

Výstavba nájomných bytov nižšieho štandardu vo Svidníku  

http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/
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Výstavba nájomných bytov, sídlisko Dukla, Svidník.  

Výstavba domu sociálnych služieb, sídlisko UTRA, Svidník. 

Individuálna bytová výstavba, Svidník (nad nemocnicou, časť nad 
strojárňami). 

Výstavba zberného dvora, Svidník. 
 
Giraltovce a okolie: 
 

Rekonštrukcia materskej školy s nadstavbou, Giraltovce. 

Rekonštrukcia a výstavba pavilónu základnej školy, Giraltovce. 

Vybudovanie kanalizácie, ul. kpt. Nálepku, Giraltovce. 

Rekonštrukcia centra mesta Giraltovce. 

Rekonštrukcia telocvične, Giraltovce. 

Výstavba multifunkčného ihriska pri základnej škole, Giraltovce. 

Rekonštrukcia haly na separovaný zber, Giraltovce. 

Rekonštrukcia polikliniky, Giraltovce.  

Výstavba komunitného centra, Giraltovce. 

Výstavba infraštruktúry v rómskej osade, Giraltovce. 
 
 

6. Kultúra a šport (stručný popis možností a príležitostí) 

 
 Kultúrnu sieť v okrese tvoria SNM - Múzeum ukrajinsko-rusínskej kultúry 
a Galéria Dezidera Millyho vo Svidníku, VHÚ - Vojenské múzeum Svidník, 
Hvezdáreň v Roztokoch, Okresná knižnica s bibliobusom, 46 verejných 
knižníc, jedno stále kino, prírodný amfiteáter s letným kinom, kultúrne domy 
(55) takmer v každej obci, kostoly a modlitebne (98). Silnou stránkou sú 
pravidelne organizované folklórne festivaly vo Svidníku a v niektorých obciach 
a ďalšie kultúrne podujatia a predstavenia. 
 V okrese Svidník sa nachádzajú aj pomníky a pamätníky významných 
udalostí a osobností regiónu, sochy, vojenské cintoríny, vojenské exponáty 
v prírode, kaštiele, kostoly, chrámy, drevené chrámy (cerkvi), Skanzen ľudovej 
architektúry a pod.. 

 Z hľadiska turistického využitia sú príťažlivé vzácne drevené kostolíky, 
napr. v Dobroslave, Ladomirovej, Miroli a iné. Vo Svidníku sa nachádza 
Skanzen ľudovej architektúry a pravidelne sa tu usporadúvajú festivaly 
ukrajinskej a rusínskej kultúry. Veľmi navštevovaným pamätným miestom 
bojov z 2. sv. vojny je Dukliansky priesmyk. Z kultúrneho hľadiska majú 
význam dve múzeá, ktoré charakterizujú kultúru rusínov a Ukrajincov na území 
okresu. Z historického hľadiska významnú úlohu zohráva Vojenské múzeum, 
ktoré približuje návštevníkom priebeh celej Duklianskej operácie z 2. sv. vojny. 
 

(Zdroj: Okresy Prešovského kraja 2008, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 
v októbri 2009; RRA Svidník) 

  
 Turistické atrakcie 

 
 Okres Svidník má dobré klimatické podmienky. Vďaka podhorskému 
charakteru územia, čistote vody a vzduchu, sa okres stáva miestom rekreačno-
športových pobytov. K príťažlivosti územia prispieva pestrá fauna a flóra, je 
rajom pre hubárov. Nenáročné prechádzky možno vystriedať náročnejšími. 
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Medvedie  
V obci Medvedie nachádza sa nový štýlový penzión Medveď poskytujúci 
nadštandardné ubytovacie a stravovacie služby vrátane sauny, bazénu 
a vírivky. Nachádza sa tu aj turistická ubytovňa Dalník s možnosťou 
celoročného využitia. Je vhodná aj pre organizovanie školy v prírode a rôzne 
spoločenské akcie. Má lyžiarske vleky vhodné aj pre lyžiarsku školu. Šarbov je 
známe a vyhľadávané stredisko zimných športov asi 15 km od okresného 
mesta Svidník. Sú tu zariadenia ubytovacích, stravovacích i doplnkových 
služieb. Svahy na zjazdové lyžovanie majú rôzne stupne obtiažnosti. 
 
Šarbov 
Šarbov je známe a vyhľadávané stredisko zimných športov asi 19 km od 
Svidníka. Sú tu zariadenia ubytovacích, stravovacích i doplnkových služieb. 
Svahy na zjazdové lyžovanie majú rôzne stupne obtiažnosti. 
 
Kúpalisko- vodný svet Svidník 

Predstavuje ideálne miesto pre oddych návštevníkom všetkých vekových 
skupín. Základom areálu sú bazény s ohrievanou vodou a vodnými 
atrakciami. Je tu bazén pre plavcov (50x25 m), neplavcov (25x12) i pre malé 
deti (8x4m). Súčasťou areálu sú športoviská - kvalitné ihrisko pre plážový 
volejbal, futbal, služby pre rýchle občerstvenie a bohaté vybavenie na detskom 
ihrisku. 
 
Cykloturistika 

 

Územie okresu Svidník má značný potenciál pre rozvoj cykloturistiky. Sieť 

cykloturistických trás je však v súčasnosti ešte nedobudovaná a mnohé 

cykloturistické trasy sú zatiaľ len v územných plánoch obcí. Zároveň absentuje 

prepojenie jednotlivých cykloturistických trás a okruhov a úroveň služieb pre 

cykloturistov je značne obmedzená a je len v rannom štádiu rozvoja. 

 
V okrese sa nachádza 42 kilometrov značenej cykloturistickej trasy, ktorá 

tvorí úsek medzinárodnej Karpatskej cyklistickej cesty. Tá pokračuje cez 

hraničný priechod Vyšný Komárnik do Poľska, kde je riadne vyznačená. 

Trasu má v kompetencii Prešovská bicyklová skupina Kostitras. V okrese sa 

nachádza medzinárodná trasa Cesta Ikon. Cyklotrasa je pomerne dobre 

vyznačená, i keď v niektorých lokalitách je potrebné vymeniť orientačné 

cyklosmerovky. Okres má omnoho väčší potenciál pre cykloturistické trasy, 

ako je doposiaľ využívaný 
 

Zdroj: (RRA Svidník)  

 

Paraglajding, bezmotorové lietanie 

 

Mesto Svidník má svoje vlastné letisko, ktoré je zaradené medzi letiská 

regionálneho významu s vybudovanou vzletovou a pristávacou 

asfaltobetónovou dráhou v dĺžke 1200 m a šírke 30 m pre nepravidelnú 

osobnú a nákladnú dopravu, športovú činnosť a vyhliadkové lety bez 

dobudovanej technickej infraštruktúry, zabezpečovacích zariadení a 

výpravnej budovy. V budúcnosti sa počíta so zapojením letiska do cestovného 

ruchu najmä vo väzbe na Poľsko. 
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Z letiska vo Svidníku je možné uskutočňovať vyhliadkové lety malými 

lietadlami, prevádzkuje sa tu bezmotorové lietanie a paraglajding. Vzhľadom 

na polohu okresu v slovensko-poľskom pohraničí, má letisko významný 

strategický potenciál. 
 

 

 

Kultúrno-športové akcie 
 
Január    

Svidník, MsKS Svidník - Svidnícky divadelný festival  054/7521892 

Apríl     

Svidník, MsKS Svidník, Výtvarný Svidník  054/7521892 

Máj     

Svidník, MsKS, Makovická struna   054/7521628 

Giraltovce, MsÚ, Folklórny festival Topľanskej doliny   054/7322502 

Giraltovce, MsÚ, Rybárske preteky   054/7322502 

Jún     

Svidník, Slávnosti kultúry Rusínov - Ukrajincov v SR   051/7725314 

Giraltovce, MsÚ - Detská populárna pieseň, festival   054/7322502 

Júl     

Svidník, kultúrne leto   054/7521893 

August     

Giraltovce, MsÚ Giraltovce. Jazdecké preteky  054/7322502 

September    

Svidník, MsÚ Svidník, Dukelský beh mieru  054/7521098 

Svidník, MsÚ Svidník, Deň remesiel  054/7521098 

Nižný Komárnik, Rekonštrukcia bojov o výšinu Obšar  054/7521398 

Október     

Svidník, MsÚ, Spomienkové oslavy „Dňa obetí Dukly“      054/7521098 

November     

Svidník, MsÚ Svidník, Predvianočné predajné trhy  054/7522198 

Giraltovce, MsÚ, Giraltovský hudák, súťaž ľudových piesní  054/7322502 

(Zdroj:  RRA Svidník) 
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7. Cestovný ruch (stručný popis možností) 

 
 V okrese Svidník v roku 2011 poskytovalo služby v oblasti cestovného 
ruchu 8 ubytovacích zariadení s kapacitou 424 lôžok (vrátane príležitostných).  
 

 V členení podľa druhu zariadení bolo 6 hotelov, motelov a penziónov a 2 
turistické ubytovne. Ubytovacie služby týchto zariadení využilo 2 120 
návštevníkov, z ktorých 27,9 % tvorili zahraniční návštevníci. V štruktúre 
návštevníkov podľa krajiny trvalého pobytu najpočetnejšiu skupinu tvorili 
návštevníci z Poľska, Česka, Ukrajiny a Chorvátska. Z mimoeurópskych krajín 
to boli hlavne návštevníci zo Spojených štátov amerických a Izraela. 
 Návštevnosť okresu sa odvíja od atraktívnosti územia, ubytovacích 
možností a úrovne poskytovaných služieb.  
 

Tržby za ubytovanie sú ďalším hodnotiacim kritériom úrovne rozvoja 
cestovného ruchu. V roku 2011 bol ich objem v okrese Svidník 35,9 tis. EUR, čo 
z tržieb v rámci kraja predstavuje 0,09 %. Podiel tržieb od domácich 
návštevníkov v okrese činil  73,3 %,  v nominálnej hodnote to predstavovalo 
35,9 tis. EUR. Zahraniční návštevníci sa  podieľali 26,7 %, čo je 9,6 tis. EUR.  
 

 Priemerná cena za ubytovanie v okrese predstavovala 6,50 EUR a bola 
o 12,78 EUR nižšia ako krajský priemer (19,28 EUR). 

 

  Cestovný ruch orientovaný na prírodu predstavuje dôležitú zložku v 
sektore cestovného ruchu v okrese. Hlavnými atrakciami sú tu turistika, 
rybárstvo, poľovníctvo a oddych. Pre väčšinu oblastí sú základné požiadavky 
splnené, napr.: dobre značené turistické chodníky a dostačujúce množstvo 
ubytovacích a stravovacích zariadení, ktoré v mnohých prípadoch potrebujú 
modernizáciu a dobudovanie. 
  Pre plachtenie, vznášanie sa, parašutizmus a paragliding existuje veľa 
možností, ale tieto aktivity sú pre bežných turistov zatiaľ zriedkavé. 
Vďaka vynikajúcim prírodným zdrojom poľovníctvo a rybárstvo patria 
k najväčším atrakciám cestovného ruchu a sú vysoko presadzované. Takisto 
(ako v prípade iných regiónov) poľovnícke výlety sú ponúkané v menej 
zaľudnených oblastiach, kde je množstvo lovnej zveri. 
  Šport ako jazda na koni je zatiaľ možný len v ojedinelých prípadoch a 
nepredstavuje hlavnú motiváciu zahraničných turistov navštíviť Slovensko. 
Spoločne s tenisom, behaním a podobnými športmi tieto patria do skupiny 
športov, ktoré sa zatiaľ dajú vykonávať skoro všade. Predstavujú dodatočnú a 
menej finančne náročnú ponuku a tieto aktivity by sa mali aj u nás rozvíjať. 
  Ekologický alebo alternatívny cestovný ruch naberá v posledných 
rokoch v Európe aj na Slovensku čoraz väčší význam. Pravidelne sa hovorí o 
tomto type cestovného ruchu ako o mäkkom a ako o cestovnom ruchu 
budúcnosti. Založený je predovšetkým na princípoch udržateľnosti prírodného 
prostredia. 
  Okrem týchto foriem existujú v regióne aj iné doplnkové možnosti, ktoré 
síce nepriťahujú veľké množstvo účastníkov cestovného ruchu, ale prispievajú 
k zlepšovaniu pozitívneho imidžu regiónu.  
 Pre rozvoj turistiky v okrese je potrebné predovšetkým vytvorenie 
dobrých podmienok. Nevyhnutnými predpokladmi pre ďalší rozvoj cestovného 
ruchu a rekreácie v strediskách riešeného územia je: 
 

 -  vybudovanie turistických prístreškov, informačných tabúľ, smerovníkov,  
  informačného centra, priestorov na stanovanie, parkovísk, 
 -  rekonštrukcia existujúcich lyžiarskych vlekov, 
 -  vybudovanie nových lyžiarskych vlekov v obciach Svidnička a Krajná  
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  Porúbka, 
 -  rekonštrukcia nevyužitých budov na turistické ubytovne a pod., 
 -  informačná a sprievodcovská služba, 
 -  spolupráca obcí a koordinácia ich spoločných aktivít, 
 -  vytváranie podmienok a všestranná podpora rozvoja agroturistiky,  
  ekoturistiky v nadväznosti na nedostatočne využitý existujúci bytový fond  
  vidieckeho osídlenia, 
 -  zapojenie vidieckeho obyvateľstva do poskytovania služieb pre turistov, 
 -  skvalitnenie reštauračných a pohostinských služieb a ostatných služieb  
  občianskej vybavenosti. 
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(Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 

v apríli 2012) 
 
 
 
 



Informačná databáza okres Svidník                             24 

Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 
v apríli 2012) 
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Zdroj: Cestovný ruch v Prešovskom kraji 2011, ŠÚ SR Pracovisko ŠÚ SR v Prešove, vydané 

v apríli 2012) 
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Ubytovacie a stravovacie zariadenia v okrese Svidník  

Ubytovacie zariadenia v okrese Svidník: 
 
Názov adresa č. tel.  e-mail web kapacita 

Hotel Rubín Centrálna 274 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 42 10  www.hotelrubin.sk 
54 

Motel Jami 
 

Kračúnovce 10 
085 01 Bardejov 

+421(0) 54 732 29 22 
+421(0) 915 895 104, 
915 895 106, 915 884 
576               

info@skalnyorol.sk

 
 

www.skalnyorol.sk
/ubytovanie.html 

9 

Motel Poľana 
 

Krajná Poľana 
090 05 Krajná 
Poľana 

+421(0) 905 553 528   
10 

 

Penziónik v údolí 
 

Kružlová 102 
090 02 Kružlová 

+421 (0)905 472 489, 
902 077 133 

 www.penzionvudoli.sk 
7 

Turistická ubytovňa 

 

Medvedie 21 

090 05 Krajná 
Poľana 

+421(0) 54 759 33 22   
80 

 

Turistická ubytovňa 
 

Kračúnovce 10 
087 01 Giraltovce 

+421(0) 54 732 29 22   46 
 

Penzión Medveď Medvedie 
090 05  

+421(0) 905 775 030, 
905 493 181 
 

penzionmedved
@centrum.sk 

www.penzionmedved.
eu 25 

RELAX  Centrum 
Hrabovčík 

DRUSTAV spol. s 
r.o., Hrabovčík 127, 
Svidník 089 01 

+421(0) 904 194 777 info@relaxcentr
umhrabovcik.sk 
 

www.relaxcentrum
hrabovcik.sk 6-10 

 

(Zdroj: informácie obcí, Internet) 
 
 

Stravovacie zariadenia v okrese Svidník: 
 
Názov adresa č. tel.  e-mail web kapacita 

Reštaurácia Hotela 
Rubín 

Centrálna 274 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 42 10 
 

 www.hotelrubin.sk 
125 

Reštaurácia Hotela 
Dukla Senior 
 

Sovietskych hrdinov 
221/36 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 32 33, 
752 32 67 
 

  
70 

Reštaurácia Rozkvet 
 

Sovietskych hrdinov 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 01 84   
55 

AB Restaurant 
089 01 Svidník 

Soviet. hrdinov 200 
089 01 Svidník 

+421 (0)917 269 240   
60 

Reštaurácia Družba 
 

Sovietskych hrdinov 
160/74 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 25 61   124 + 
terasa 
120 

Reštaurácia 
MARTIN 
 

Sovietskych hrdinov 
629/113 
089 01 Svidník 

+421(0)54 752 18 59 
+421(0)903 397 414 

info@restauraci

amartin.eu  
 

www.restauraciam
artin.eu 140 

Reštaurácia Vermex 
 

Soviet. hrdinov 814 
089 01 Svidník 

+421(0)54 752 51 69 
+421(0)903 621 348 

 www.vermexsk.sk 
40 

Reštaurácia Lugano 
 

Sovietskych hrdinov  
089 01 Svidník 

+421(0)54 752 39 90 
+421(0)907 020 703 

  
165 

Reštaurácia Skalný 
Orol 
 

Na Serpentínach 
087 01 Giraltovce 

+421(0)915 895 106   kaviareň 
36, 

reštaurácia 
32, 

salónik 20 

Reštaurácia IDEA 
na Dukle 
 

Vyšný Komárnik 
090 05 Krajná 
Poľana 

+421(0)54 759 33 22   
50 

Reštaurácia TIGRIS 
 

Mierová 
089 01 Svidník 

+421 (0)54 78 21 60   
 

Reštaurácia ÚSVIT 
 

8. mája  
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 1039   
 

Reštaurácia 
Hunkovce 

Hunkovce  
090 03 Ladomirová 

+421 (0)54 759 33 85   
40 

Športové centrum 
Svidník  

Gen. Svobodu 
089 01 Svidník 

+421(0)907 910 989  www.sportcentrum
sk.sk 

reštauráci
a 36, 

salónik 28 
+ 45 

Lord Club Pizza 
Disco 

Stropkovská 568 
089 01 Svidník 

+421(0)907 449 999 
 

www.lordclub.sk  
100 
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Motorest Alpínka 
 

Sovietskych hrdinov 1 
089 01 Svidník 

+421(0)907 632 034   
75 

Motel Jami 
 

Kračúnovce 10 
085 01 Bardejov 

+421(0) 54 732 29 22 
+421(0) 915 895 104, 
915 895 106, 915 884 576               

info@skalnyorol.sk

 
 

www.skalnyorol.sk kaviareň 
30, 

reštaurácia 
28, 

salónik 12 

Motorest Nádej 
 

Ladomirová  143 
089 01 Svidník 

+421(0)54 752 36 74   
77 

Motel Ranč 
 

Krajná Poľana 
090 05 Kraj.Poľana 

+421(0)54 752 30 60   
 

Motel Poľana 
 

Krajná Poľana 
090 05 Krajná 
Poľana 

+421(0)905 553 528   
40 

Espreso JEDNOTA 
 

Sov. hrdinov  
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 4326   
50 - 70 

Denný bar GRAND Sov. hrdinov  
089 01 Svidník 

+421 (0)54 752 4326   
50 - 70 

Motorest Čepcov 
 

Kuková 182 
086 44 Kuková 

+421(0)54 732 28 59   
120 

Penzión Medveď 
 

Medvedie 
090 05  

+421(0) 905 775 030, 
905 493 181 
 

penzionmedved
@centrum.sk 

www.penzionmedved.
eu 20 

Hvezdáreň Roztoky Roztoky 
089 01 Svidník 

+421(0)54 75 923 20 astroroztoky@s
zm.sk 

www.osveta.sk 
 

RELAX  CENTRUM  
HRABOVČÍK 

DRUSTAV spol. s r.o.,  
Hrabovčík 127, 
Svidník 089 01 

+421(0)904 194 777 info@relaxcentr
umhrabovcik.sk 

www.relaxcentrum
hrabovcik.sk  

Turistická ubytovňa  Kračúnovce 10 
087 01 Giraltovce 

+421(0)54 732 29 22   
 

Turistická ubytovňa 
Poľana 

Medvedie 22 
090 05 Kraj. Poľana 

+421(0)54 759 33 22   
65 

 
(Zdroj: informácie obcí, Internet) 

 
 

8. Charakterizovanie špecifických stránok a identifikovanie 

ekonomického potenciálu sledovaného okresu.   

 

 Okres Svidník svojou rozlohou 549,78 km2 je piatym najmenším okresom 

Prešovského kraja. Okres je bez železnice a železničná doprava v regióne je 

realizovaná prostredníctvom železničnej stanice v Bardejove, ktorá je vzdialená 

35 km od Svidníka. Najbližšie medzinárodné letiská sa nachádzajú v meste 

Košice a Poprad. Letisko v meste Svidník je zatiaľ využívané na športovo-

rekreačné účely, nakoľko nie je kompletne vybudovaná potrebná 

infraštruktúra. 

 Územie okresu nemá významnejšie nerastné zdroje. Vyskytujú sa tu 

minerálne pramene studených alkalických kyseliek – Šarišský Štiavnik, 

Dubová, štrkopiesky a tehliarske hliny. Územím okresu sa tiahne rozvod 

vysokého napätia, ktoré prechádza do Poľska. Táto dimenzia zabezpečuje 

dostatočné pokrytie daného územia elektrickou energiou. Plynofikované sú 

mestá Svidník a Giraltovce, ako aj 33 obcí, čo predstavuje 51 %. Priemyselná 

výroba je sústredená najmä v okresnom meste Svidník a v Giraltovciach. Z 

odvetvového hľadiska prevažuje výroba strojov a zariadení, odevná, drevárska 

a stavebná výroba. Poľnohospodárstvo sa orientuje najmä na živočíšnu výrobu 

- chov ošípaných a chov hovädzieho dobytka a v rastlinnej výrobe pestovanie 
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obilnín, repky olejnej, zemiakov a krmovín. 

V okrese Svidník podľa stavu k 31.12.2011 bolo celkom 1 097 právnických 

osôb, z toho: 556 obchodných spoločností; 12 družstiev; 95 rozpočtových 

organizácií; 6 príspevkových organizácií a 428 ostatných organizácií. 

V evidencii bolo 2 734 fyzických osôb podnikateľov, z toho väčšinu tvorili 

živnostníci a to v počte 2 555, slobodné povolania boli zastúpené v počte 103 

a samostatne hospodáriaci roľníci v počte 76. 

U živnostníkov bola najviac zastúpená ekonomická činnosť ako stavebníctvo 

(628); veľkoobchod a maloobchod, oprava motorových vozidiel a motocyklov 

(571); priemyselná výroba (593). V okrese má svoje zastúpenie aj 

poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov, ktorému sa venuje 151 subjektov. 

 

Právnické osoby podľa vybraných právnych foriem 
 

Okres Obchodné 
spoločnosti 

Družstvá Štátne 
podniky 

Rozpočtové 
organizácie 

Príspevkové 
organizácie 

Ostatné 
organizácie 

Spolu: 

Svidník 556 12 0 95 6 428 1 097 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 

 

Fyzické osoby – podnikatelia podľa právnych foriem 
 

Okres Živnostníci Slobodné 
povolania 

Samostatne 
hospodáriaci roľníci  

Spolu: 

Svidník 2 555 103 76 2 734 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 

 

Živnostníci podľa vybraných ekonomických činností SK NACE 

 
Druh ekonomickej činnosti Okres Svidník 

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 151 

Priemysel spolu 593 

z toho:  

Ťažba a dobývanie 0 

Priemyselná výroba 589 

Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0 

Dodávka vody, čistenie a odvod odpadových vôd, 
odpady a služby odstraňovania odpadov 

 
4 

Stavebníctvo 628 

Veľkoobchod a maloobchod; Oprava motorových vozidiel 
a motocyklov 

571 

Doprava a skladovanie 44 

Ubytovacie a stravovacie služby 88 

Informácie a komunikácia 40 

Finančné a poisťovacie činnosti 26 

Činnosti v oblasti nehnuteľností 7 

Odborné, vedecké a technické činnosti 208 

Administratívne a podporné služby 61 

Verejná správa a obrana; Povinné sociálne zabezpečenie 0 

Vzdelávanie 13 

Zdravotníctvo a sociálna pomoc 9 
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Umenie, zábava a rekreácia 12 

Ostatné činnosti 104 

Spolu: 2 555 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 
 

Podniky podľa počtu zamestnancov 
 

 
(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/, stav k 31.12.2011). 

 
9. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

program  hospodárskeho a sociálneho rozvoja. 
 

 Svidník, Giraltovce, Kračúnovce, Nižný Mirošov, Roztoky, Cernina, 
Hrabovčík, Svidnička, Ladomirova, Kalnište, Kružľová, Lúčka, Nižná Jedľová, 
Rakovčík, Stročín, Valkovce. 
 

(Zdroj: RRA Svidník) 
 

 

10. Zoznam obcí, ktoré majú v sledovanom okrese vypracovaný 

územný plán  obce. 
 

 Svidník, Giraltovce, Nižný Mirošov, Vyšný Mirošov, Kružlová, Svidnička, 
Kapišová, Ladomirová návrh ÚPN, Šarišský Štiavnik, Kalnište, Lúčka, 
Okrúhle, Stročín, Dubová – návrh ÚPN, Dukovce – zadanie, Hunkovce – návrh 
ÚPN, Kračúnovce – zadanie, Krajná Poľana – návrh ÚPN, Nižný Komárnik – 
návrh ÚPN, Vyšný Komárnik. - zadanie, Želmanovce – zadanie.  
 

(Zdroj: Stav územno - plánovacej dokumentácie Prešovského kraja, Krajský stavebný 
úrad v Prešove, RRA Svidník) 
 

11. Zoznam miest, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

integrovaného plánu rozvoja miest.  
 

 V súčasnom období prebiehajú rozhovory ku možnostiam zapojenia miest 
Svidník a Giraltovce do integrovaného plánu rozvoja miest. 

 

(Zdroj: RRA Svidník) 
 

12. Zoznam obcí, ktoré v sledovanom okrese využívajú finančné 

nástroje Európskej komisie a EIB, konkrétne JEREMIE, 

JASPERS a JESSICA. 
 

 Finančné nástroje Európskej komisie a EIB, JEREMIE, JASPERS 
a JESSICA v okrese Svidník v súčasnosti nevyužíva žiadna obec. 
 

(Zdroj: RRA Svidník) 

 

13. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

verejno-súkromných partnerstiev.  
 

 V súčasnom období je vytváranie verejno-súkromných partnerstiev 
v okrese Svidník v štádiu tvorby.  
 

(Zdroj: RRA Svidník) 

Okres 0 -19 
zamestnancov 

20 – 49 
zamestnancov 

5 – 249 
zamestnancov 

250 a viac 
zamestnancov 

nezistené spolu: 

Svidník 634 23 1 2 0 660 

http://po.ksu.sk/UP/dokumenty/stav_upd_po.pdf
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14. Zoznam obcí, ktoré sú v sledovanom okrese zapojené do 

programov cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej 

spolupráce.  
 

 Cezhraničné väzby sú na inštitucionálnej úrovni reprezentované 
Karpatským euroregiónom Slovensko, ktorého členom je aj mesto Svidník. 
Karpatský Euroregión (1993) sústreďuje činnosť na koordináciu spoločných 
zámerov aj v oblasti cestovného ruchu, ochrany prírodného prostredia a rozvoja 
kultúry. Slovensko bolo donedávna iba pridruženým členom Karpatského 
Euroregiónu a aktivity cezhraničnej spolupráce sa uplatňovali prostredníctvom 
samosprávneho Združenia regiónu Karpaty a Karpatskej nadácie (1994) ako 
medzinárodnej nadácie pôsobiacej v prihraničných oblastiach Poľska, 
Slovenska, Ukrajiny, Maďarska a Rumunska. Jej poslaním je nielen podpora 
regionálnej a komunitnej ekonomiky, ale aj kultúrnej sféry. 
 Euroregióny ako vyššia forma rozvoja cezhraničnej spolupráce 
členských krajín v oblasti hospodárstva, vedy, ochrany životného prostredia, 
kultúry, športu a vzdelávania svojim kultúrnohistorickým potenciálom 
ponúkajú široké spektrum možností využitia pre manažérov cestovného 
ruchu i študentov histórie. Rozvoj medziregionálnej cezhraničnej spolupráce v 
Euroregiónoch je zameraný aj na rozvoj cestovného ruchu a revitalizáciu 
kultúrneho dedičstva.  
 Spolupráca na úrovni samospráv je medzi mestom Svidník a poľskými 
mestami Krosno, Swidnik, Strzyzow a Dukla. Partnerské vzťahy sú 
nadviazané aj s českým mestom Chrudim a ukrajinským Rachovom. 
Postupne sa rozvíja aj spolupráca podnikateľských subjektov 
a mimovládnych organizácií a zväzov. V súčasnosti neexistuje kompletný 
prehľad kontaktov a aktivity v oblasti propagácie sú nekoordinované. Chýba 
im zjednocujúci rámec, ktorý môže zabezpečiť ich vyššiu účinnosť. 
Skúsenosti poľských partnerov sa budú dať využiť pri príprave väčších 
projektov v rámci Programov cezhraničnej spolupráce. Úspešná stratégia 
vonkajších vzťahov bude mať významný vplyv na realizáciu mnohých cieľov 
sformulovaných v ostatných problémových oblastiach 
Obce zapojené do programov cezhraničnej spolupráce: 
 

Svidník, Giraltovce, Kračúnovce, Cernina, Nižný Mirošov, Kapišová, Šarišský 
Štiavnik, Stročín, Kečkovce, Vyšná Pisaná, Vyšný Mirošov, Krajná Porúbka, 
Ladomirová, Kružlová, Kurimka, Hrabovčík, Beňadikovce, Rovné, Lúčka, 
Železník, Dukovce. 

 

(Zdroj: Kultúrno historický potenciál PSK, PHSR mesta Svidník na roku 2007 – 2013, 
interná databáza RRA Svidník) 
 
 

15. Zoznam obcí v sledovanom okrese, na území ktorých sú podnikateľské 

činnosti zamerané na podporu inovatívnych procesov, transfer nových 
a environmentálnych technológií a poznatkovo náročných výrob 
s definovaním formy subjektu (napr. inkubátory, klastre, inovačné 

centrá, kompetenčné centrá aplikovaného výskumu a vývoja, 
technologické platformy, vedecko-technologické parky atď.).  

 

  
V štádiu prípravy je projekt bioplynovej stanice na výrobu elektrickej energie 
v katastri obce Ladomirová. 
 

(Zdroj: RRA Svidník) 
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16. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré nie sú napojené na 

verejný vodovod a verejnú kanalizáciu. 

 
 

Obce okresu Svidník nenapojené na verejný vodovod: 
 

 Belejovce 
 Beňadikovce 
 Cernina 
 Dobroslava 
 Fijaš 
 Havranec 
 Kalnište 
 Kečkovce 
 Kračúnovce 
 Krajná Porúbka 
 Krajné Čierno 
 Lúčka 
 Lužany pri Topli 
 Matovce 

 Mičakovce 
 Miroľa 
 Nižná Pisaná 
 Príkra 
 Pstriná 
   Radoma 
   Rakovčík 
   Roztoky 
   Šarbov 
   Šarišský Štiavnik 
   Šemetkovce 
   Vápeník 
   Vyšná Pisaná 

 

 
Obce okresu Svidník nenapojené na verejnú kanalizáciu: 

 

Belejovce Jurková Voľa 

Beňadikovce Kapišová 

Bodružal Kečkovce 

Cernina Kobylnice 

Cigla Korejovce 

Dlhoňa Radoma 

Dobroslava Krajná Porúbka 

Dubová Krajné Čierno 

Dukovce Kružlová 

Fijaš Kalnište 

Havranec Rakovčík 

Hrabovčík Rovné 

Matovce Roztoky 

Mestisko Soboš 

Mičakovce Svidnička 

Miroľa Šarbov 

Mlynárovce Šemetkovce 

Nižná Jedľová Štefurov 

Nižná Pisaná Vagrinec 

Nižný Komárnik Valkovce 

Nižný Mirošov Vápeník 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527122
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527131
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527211
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527246
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527271
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527301
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519316
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527378
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519391
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527441
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527459
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519537
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519561
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527548
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519596
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527599
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527645
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527734
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527742
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527751
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527769
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527785
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527874
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527882
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527891
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527963
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528056
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527751
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527548
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527785
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527564
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527807
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519596
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527858
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527599
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527874
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527602
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527891
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527629
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527904
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527645
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527947
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527653
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527955
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527661
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527963
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Nižný Orlík Vyšná Jedľová 

Želmanovce Vyšná Pisaná 

Okrúhle Vyšný Komárnik 

Príkra Vyšný Orlík 

Pstriná Železník 

Kuková Ladomirová 

Kurimka Lúčka 

  

(Zdroj: Mestská a obecná štatistika, Štatistický úrad Slovenskej republiky; 
http://app.statistics.sk/mosmis/sk/run.html, stav k 31.12.2011) 

 
17. Zoznam obcí v sledovanom okrese, ktoré vyvíjajú spoluprácu s ďalšími 

obcami na území okresu (napr. formou mikroregionálnych združení, 
regionálnych združení atď.). 

 

Obce v okrese Svidník sú zapojené do týchto združení: 
 

Združenie mikroregión TOPOĽA, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce 
- Dukovce, Kalnište, Kračúnovce, Kuková, Lúčka, Lužany pri Topli, Železník, 

Želmanovce. 
 

Združenie mikroregiónu Beskyd so sídlom vo Vyšnom Mirošove, OcÚ 

Vyšný Mirošov, Vyšný Mirošov 100, 090 11, Vyšný Mirošov 
-  Dubová, Hutka, Jedlinka, Kečkovce, Nižná Polianka, Nižný Mirošov, Nižný 

Orlík, Roztoky, Šarišské Čierne, Vyšná Polianka, Vyšný Mirošov. 
 

Združenie mikroregiónu Ladomirka, OcÚ Ladomirová, Ladomirová, 

090 03, Ladomirová 
- Hunkovce, Krajná Poľana, Krajné Čierno, Ladomirová, Nižný Komárnik, 
 Vagrinec, Vyšný Komárnik. 
Združenie mikroregiónu Makovica Svidník, OcÚ Kurimka, 090 16 
Cernina 

- Cernina, Hrabovčík, Jurkova Voľa, Kurimka, Mlynárovce, Nižný Orlík, 
 Rovné, Šarišské Čierne. 

 

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska Jedľa,          

Nižná Jedľová 6, 089 01, Nižná Jedľová 

- Belejovce, Nižná Jedľová, Vyšná Jedľová 
 

Združenie mikroregiónu „Údolie smrti“,  OcÚ Kapišová, 090 01 

Kapišová 

- Kapišová, Dobroslava, Nižná Pisaná, Vyšná Pisaná, Kružľová, Svidnička, 
Vápeník, Dlhoňa, Havranec. 

 

Združenie Radomsko-Makovického mikroregiónu, OcÚ Okrúhle,     
090 42 Okrúhle 

- Rovné, Cernina, Kurimka, Mlynárovce, Beňadikovce, Šarišský Štiavnik, 
Radoma, Okrúhle, Vaľkovce, Štefurov, Matovce, Soboš, Fijaš. 

 

Združenie mikroregiónu Kaštielik, OcÚ Stročín, 089 01 Stročín 
- Stročín, Mestisko, Hrabovčík, Rakovčík, Nová Polianka 

 

http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527670
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528030
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528056
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527696
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528064
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527734
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=528081
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=527742
http://portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx?CatID=109&cityID=519987
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Združenie mikroregiónu „Pod Duklou“, OcÚ Krajná Porúbka , 090 04 
Krajná Porúbka 

- Krajná Porúbka, Medvedie, Šarbov, Korejovce, Hunkovce, Krajné Čierno, 
Krajná Bystrá, Krajná Poľana, Nižný Komárnik, Vyšný Komárnik. 

 

(Zdroj: Dokumenty Prešovského samosprávneho kraja, Prešovský samosprávny kraj; 
http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/posobnost-psk/uradna-tabula/dokumenty-
psk/; http://www.sazp.sk/mikroregiony/parent/po.html). 
 
 

 

18. Identifikovanie oblastí v sledovanom okrese, v ktorých je 
zaznamenaná najvyššia dochádzka za prácou.  

 

Územie okresu je v dôsledku nedostatku pracovných príležitostí 
charakteristické vysokou migračnou mobilitou. Najvyššia dochádzka za 
prácou v rámci regiónu je v odevníctve.  

 

 

Migrácia obyvateľstva podľa územia, stav k 31.12.2010 
 

 Muži Ženy Spolu 

Saldo sťahovania -54 -56 -110 

Prisťahovaní z ČR 0 0 0 

Prisťahovaní zo zahraničia 4 2 6 

Vysťahovaní do SR 148 169 317 

Prisťahovaní zo SR 90 116 206 

Vysťahovaní do zahraničia 0 5 5 

Sťahovanie vo vnútri územia 152 181 333 

Vysťahovaní do ČR 0 2 2 

Prisťahovaní spolu 94 118 174 

Vysťahovaní spolu 148 174 322 
 

(Zdroj: http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/). 


