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Úvod 
Pieniny a Zamagurie, v minulosti na Slovensku zabudnuté územie za 
hrebeňom Spišskej Magury a dnes územie, ktoré je vďaka svojej 
zaujímavej prihraničnej polohe územím s veľkým rozvojovým 
potenciálom. Prihraničná poloha, ktorá bola v minulosti obmedzujúcim 
faktorom pre rozvojové aktivity území je dnes prednosťou, ktorá umožňuje 
obojstranne využívať prírodné a kúltúrne zaujímavosti regiónu na 
obidvoch stranách štátnej hranice a taktiež obojstranne profitovať 
z návštevnosti územia. 
Okrem zaujímavej prihraničnej polohy významným zvyšujú hodnotu 
územia aj tieto prírodné, historické a kúlturné danosti územia:  
 pohraničné národné parky po obidvoch stranách štátnej hranice, ktoré 

sú kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe, 
 rieka Dunajec, ktorá so svojou prielomovou dolinou so štyrmi 

obrovskými meandrami a dĺžkou 8,5 km je jedinečným prírodným 
klenotom v európskom meradle 

 historické a kultúrne pamiatky na obidvoch stranách štátnej hranice, 
ktoré reprezentujú oproti sebe stojacé strážne hrady Niedžica 
a Čorštýn, tajuplný hrad na Zámkovej hore v strede Prielomu Dunajca, 
či filmom ospievaný Červený Kláštor, ktorý v minulosti obývali rehole 
kartuziánov a kamaldulov. 

 pamiatky sakrálnej a ľudovej architektúry, ktoré sú roztrúsené po 
všetkých obciach okolo štátnej hranice, ktoré na slovenskej strane 
v obci Osturňa boli vyhlásené za rezerváciu ľudovej architektúry. 

 zachovaná typická kultúrna krajina s úzkymi švíkmi políčok 
v maloplošnom usporiadaní významne dopĺňa prírodné a kultúrne 
pamiatky územia, 

 zachovaný a rázovitý folklór, zvyky a obyčaje miestnych goralov. 
 minerálne pramene pri ktorých vznikli kúpeľné a turistické centrá 

Ščavnica a Kroščenko v Poľsku, či Červený Kláštor, časť Smerdžonka 
na Slovensku, 

 v neposlednom rade zvyšujú zaujímavosť územia aj miestne turistické 
atrakcie viazané na rieku Dunajec, či už tradičný splav rieky na pltiach 
a športových lodiach. 

 
Územie Pienin a Zamaguria v priebehu roka navštívi okolo 800 000 
návštevníkov. Väčšinu týchto návštevníkov tvoria organizované skupiny 
ktoré majú pobyt v území organizovaný cestovnými kanceláriami 



a sprievodcami a pre pohyb medzi jednotlivými destináciami v území 
využívajú autobusovú dopravu. Nie zanedbateľnou skupinou návštevníkov  

 
sú však individuální návštevníci, ktorí po príchode do územia zaparkujú 
svoj automobil a pre svoj pohyb v území Pienin a Zamaguria využívajú 
turistické a cykloturistické trasy.  
Je možné konštatovať, že sieť týchto trás je v území postačujúca,  
s výnimkou cyklotrás, ktoré sú vedené väčšinou po verejných 
komunikáciách druhej a tretej triedy. Využívanie verejných komunikácii je 
intenzívne najmä v letnom období, keď je zvýšený pohyb turistov 
vracajúcich sa zo splavu po Dunajci na autoparkoviska, ktoré sú 
rozmiestnené pri prístaviskách pltí od Spišskej Starej Vsi až po Červený 
Kláštor. Lenže je rozdiel robiť cykloturistiku v Pieninách, kde je pre tento 
účel zriadená cyklotrasa s vylúčením dopravy motorových vozidiel a na 
frekventovanej ceste medzi Spišskou Starou Vsou a Červeným Kláštorom, 
kde sa jazda na bicykli pri zvyšujúcej sa hustote motorových vozidiel stáva 
náročnou aktivitou vyžadujúcou si maximálne sústredenie sa na 
bezpečnosť cestnej premávky, čo pomaly nemá nič spoločné s relaxom, či 
oddychom. 
 
Cykloturistická magistrála okolo Tatier - časť Pieniny 
V území medzi mestom Spišská Stará Ves a obcou Červený Kláštor chýba 
relaxačno-oddychový priestor, kde by sa dali obyvateľmi a návštevníkmi 
Spišskej Starej Vsi, Majerov a Červeného Kláštora. bezpečne rozvíjať 
oddychové, relaxačné, športové a rekreačné aktivity  

Mapa existujúcich cyklotrás 



Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria si je vedomé tejto situácii 
a v záujme zvýšenia komfortu pohybu návštevníkov a občanov sa vedenie 
organizácie rozhodlo v úzkej spolupráci s mestom Spišská Stará Ves, 
gminou Čorštýn a obcami Majere a Červený Kláštor, využiť výzvu 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie projektov v rámci 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu pre cezhraničnú 
spoluprácu Poľsko – Slovenská republika na roky 2007-2013 – 
mikroprojekty. Predložený projekt „Cykloturistická magistrála okolo  

 
Tatier - časť Pieniny“, vychádza zo zámeru Euroregiónu Tatier a štúdie 
spracovanej pre projektovú prípravu Cykloturistickej magistrály okolo 
Tatier, s tým že po zrealizovaní tejto aktivity by naša cyklotrasa tvorila 
súčasť veľkej cykloturistickej magistrály. Okrem toho vytvorí sa 
v Pieninách a v priľahlom území sieť cyklistických a turistických  
chodníkov, ktorá umožní prepojiť obce nad prielomom Dunajca s obcami 
pod prielomom Dunajca uceleným systémom trás pre pešiu turistiku 
a cykloturistiku. 
 
Cieľ projektu  
Cieľom projektu je získanie územného a stavebného povolenia pre 
cykloturistický chodník Spišská Stará Ves – Červený Kláštor, pričom bolo 
nutné v rámci projektu: 
- vykonať polohopisné a výškopisné zameranie priebehu trasy 
- spracovať projektovú dokumentáciu 
- spracovať geometrické plány pre vyriešenie vlastníckych vzťahov 

Magistrála okolo Tatier 



- vyriešiť vlastnícke vzťahy formou zmlúv o budúcich zmluvách na 
základe znaleckých posudkov, 

- zabezpečiť územné konanie a stavebné povolenie, 
Po úspešnej realizácii projektu bude územie a Združenie pre rozvoj regiónu 
Pienin a Zamaguria projekčne pripravené na predkladanie investičných 
projektov so zámerom dosiahnuť svoj hlavný cieľ – realizáciu 
naprojektovanej investície.  
 
Priebeh cykloturistickej trasy 
Cykloturistická trasa sa napája na križovatke ciest 542 a 543 v Spišskej 
Starej Vsi, na novovybudovaný chodník z Niedžici cez Lysú nad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dunajcom do Spišskej Starej Vsi a na existujúce pešie chodníky v meste 
Sprišská Stará Ves. Jeho trasa po potok Rieka, je súbežná s cestnou 
komunikáciou, potok Rieka prekonáva samostatným mostom 
a ďalej pokračuje okolo potoka Rieka a neskoršie okolo rieky Dunajec 
pričom využíva starú poľnú cestu. Predpokladáme, že budúci 
cykloturistický chodník tu bude začínať vstupnou bránou a oddychovým 
zariadením pre cykloturistov idúcich z Červeného Kláštora doSpišskej 
Starej Vsi a do poľskej obce Niedžica. V krovinatých zárastoch okolo rieky 
Dunajec plánujeme ešte jedno oddychové zariadenie s výhľadom na rieku 
Dunajec.  

Priebeh navrhovanej cykloturistickej trasy 



Okolo rieky Dunajec bude cyklotrasa 
pokračovať až k terajšej pltnici medzi 
Spišskou Starou Vsou a obcou 
Majere, kde musí cyklotrasa prejsť 
k štátnej ceste s ktorou ide súbežne 
asi 400 metrov až pod krátky ale 
prudký svah hrebeňa Úprimok. 
V prvej variante sme uvažovali 

s prekonaním bariéry Úprimka popri 
rieke Dunajec, ale v tomto mieste 

nebolo možné nájsť také vhodné technické riešenie, ktoré by 
nespôsobovalo výrazné prekročenie doporučených spádových pomerov. 

Odklonením trasy od rieky Dunajec 
k ceste sa vytvoril priestor pre 
spádové výhodnejší prechod cez 
hrebeň Úprimka.  
Po prekonaní svahu Úprimka trasa 
ďalej pokračuje okrajom krovitého 
zárastu až po aluviálnu terasu pri 
rieke Dunajec.  V tomto mieste 

projekt kalkuluje s jedným väčším 
oddychovým zariadením pod 

Červenou skalou. Cykloturistický chodník obchádza obec Majere po 
uvedenej aluviálnej terase Dunajca až po prístavisko pltí pod Majerami, 
odkiaľ pokračuje súbežne s verejnou cestou až do Červeného Kláštora.  
V úseku od prístaviska pltí po obec Červený Kláštor bolo nutné vyriešiť 
trasovanie cykloturistického chodníka v stiesnených pomeroch medzi 

cestou a vysokým strmým brehom 
rieky Dunajec a taktiež premostenie 
troch vodných tokov na trase. 
Stiesnené pomery sa na dvoch 
miestach riešili zúžením profilu 
cykloturistického chodníka na 1,5 m, 
podobným spôsobom sa 
minimalizovali aj stavebné náklady 
na preklenutie vodných tokov. 
V úseku od pltnice pod obcou Majere 

Začiatok cyklotrasy - Spišská Stará Ves 

Úprimok 

Stiesnené pomery pri Dunajci 



po obec Červený Kláštor sme vzhľadom na stiesnené pomery 
nenaplánovali žiadne oddychové zariadenie, okrem oddychového 
zariadenia v obci Červený Kláštor kde cyklotrasa končí resp. z opačnej 
strany sa začína.  
Okrem uvedených oddychových zariadení predpokladáme, že pozdĺž 

cyklotrasy bude 10 až 15 
informačných panelov, ktoré budú 
propagovať kultúrne, prírodné, 
spoločenské a historické zaujímavosti 
regiónu. 
Z obce Červený Kláštor je možné 
ďalej pokračovať k hraničnému 
priechodu s Poľskom, ktorým je 
lávka cez rieku Dunajec, ktorá bola 
postavená najmä pre účely 
turistického ruchu a je možné sa cez 

ňu napojiť na cykloturistický okruh na poľskej strane, resp pokračovať 
cykloturistickou trasou okolo Národnej kultúrnej pamiatky Kláštor 
kartuziánov do prielomu Dunajca a okolo rieky až do mesta Ščavnica alebo 
do obce Lesnica. 
 
Okolie cyklotrasy 
Mesto Spišská Stará Ves 
Písomne je založenie Spišskej Starej Vsi doložené zakladacou listinou z 
24. júla 1308, ktorou magister Kokoš daroval Fridrichovi, synovi Markolfa 
z Huncoviec, les okolo rieky Pribicz a poveril ho založením „novej 

dediny“. Od roku 1332 sa Spišská Stará 
Ves stala natrvalo súčasťou tvoriaceho sa 
panstva Lechnického kláštora (dnešný 
Červený kláštor). V období od svojho 
založenia do konca 14. storočia sa 
vzhľadom na svoju výhodnú polohu na 
križovatke významných obchodných ciest 
stala strediskom obchodu a remesiel. V 

roku 1399 dostalo mesto Spišská Stará 
Ves od kráľa Žigmunda také práva a 

privilégia aké užívali ostatné spišské mestá. Význam mesta Spišská Stará 
Ves vynikol v období od roku 1411 do roku 1474  kedy sa v území mesta 

Ukončenie cyklotrasy v Čevenom 
Kláštore 

Kostol v Spišskej Starej Vsi 



viac krát stretli predstavitelia susediacich štátov pri urovnávaní 
vzájomných sporov. 
16. storočie bolo začiatkom poklesu hospodárskeho rozvoja i významu 
mesta vplyvom rôznym pohrôm, epidémii, požiarov a neistých politických  
a hospodárskych pomerov. Obrat k lepšiemu nastal v polovici 19. storočia, 
keď sa mesto stalo sídlom magurského služnovského úradu a po prvej 
svetovej vojne sídlom Spišsko-staroveského okresu, ktorý bol najmenší v 
prvej Československej republike. Aj keď Spišská Stará Ves bola sídlom 
okresu len do roku 1960, aj tak je dodnes prirodzeným centrom Zamaguria. 
Jedine mesto Zamaguria s 2320 obyvateľmi leží v nadmorskej výške 515 
m. V meste sa nachádza dvojloďový gotický kostol Nanebovzatia panny 
Márie, ktorý sa nachádza len kúsok od šošovkovitého námestia oproti 
nákupnému centru. Kostol bol postavený v druhej polovici 14. storočia a 
prestavaný v roku 1772 v barokovom slohu. Z pôvodnej gotickej stavby sa 
zachovalo presbytérium s dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej klenby, 
obvodové murivo lode, sakristia s ranogotickým oknom, dva gotické 
portály a gotické okná. Hlavný oltár je z roku 1765. V kostole sa zachovala 
kamenná baroková krstiteľnica s tepaným vrchnákom so soškou svätého 
Juraja zo 17. storočia. 
 
Majere 
Dedinka v doline Dunajca medzi mestom Spišská Stará Ves a obcou 

Červený Kláštor, bola do 18. storočia 
majetkom panstva Červeného kláštora 
(Starý Majer). Po rozpustení rehole ju 
v rokoch 1786 a 1787 osídlili 
nemeckí kolonisti a vyčlenili z 
veľkostatkárskej závislosti. 
Obec v súčasnosti s asi 80 obyvateľmi 
sa nachádza vo výške 465 m.V obci 
sa nachádza jedno z prístavísk pltí, 
ktoré prevádzkujú občania obce. 
Okrem toho sa v obci začínajú 

rozvíjať aktivity cestovného ruchu, najmä ubytovanie penziónového typu. 
 
Červený Kláštor 
Obec s nadmorskou výškou 465 m má radovú zástavbu po pravom brehu 
Dunajca a okolo jeho pravostranného prítoku Lipník. Susedom obce cez 
rieku Dunajec je poľská obec Nižné Šromovce. Obidve obce ako centrá 

Prístavisko pltí pod obcou Majere 



turistického ruchu sú ponad rieku spojené lávkou pre peších a cykloturistov 
ponad rieku Dunajec.  
História obce je zviazaná s históriou 
Národnej kultúrnej pamiatky Červený 
kláštor, ktorý v roku 1319 založil 
magister Kokoš Berzevici, magnát zo 
Strážok. Do územia priviedol rehoľu 
kartuziánov, ktorým daroval Lechnicu. Tí 
tu postavili drevené domčeky - pustovne. 

Je však možné, že v tejto oblasti už 
predtým existoval benediktínsky kláštor a 
aj obec Stará Ves. Postupne bol 

provizórny drevený objekt kláštora prestavaný na kláštor z kameňa a tehly. 
Už v prvej polovici 14. storočia kartuziáni postavili z kameňa samostatné 
domčeky pátrov (otcov), potom postupne kostol, budovu konventu a prvé 
hospodárske objekty. Monumentálne objekty dodnes zachovaného kláštora 

boli postavené za pôsobenia priora 
Štefana II. v 15. storočí.  
Ľudový názov Červený kláštor z 
pôvodne Lechnického kláštora vznikol 
podľa červeného pieskovca, ktorý bol 
použitý na preklady okien a dodnes 
zachované klenby. V súčasnosti sú 
červené aj strechy celého objektu. 

V roku 1344 sa ako majetok kláštora 
spomína osada Podlechnica, neskôr 

nazývaná Smerdžonka. Nachádza sa tu minerálny prameň so špecifickým 
zápachom. Dnes sa táto časť Červeného Kláštora nazýva aj Červený 
Kláštor – kúpele.  
K majetkom Červeného kláštora až do jeho zrušenia v roku 1563 patrilo 12 
obcí. Po kartuziánoch prišli do Červeného kláštora v roku 1711 kamalduli. 
Kláštor postupne zrenovovali podľa potrieb rehole a prestavali v 
barokovom štýle. V polovici 18. storočia Červený kláštor dostal svoju 
konečnú podobu, v ktorej ho môžeme obdivovať dodnes. V roku 1747 
kamalduli vysvätili opravený a novo vymaľovaný kostol sv. Antona 
Pustovníka, ku ktorému v roku 1750 dostavali vežu. Okrem hostinca sa v 
kláštore nachádzali stajne pre dobytok, vozovňa, pivovar a sladovňa. 

Lávka cez rieku v Červenom 
Kláštore 

NKP Červený Kláštor 



Medzi mníchmi bolo viacej významných osobností. Známy je najmä 
slávny majster bylinkár - fráter Cyprián ktorý zostavil herbár, v ktorom 
štvorjazyčne opísal viac ako 272 rastlín. Vzniklo tu taktiež významné 
centrum literárnych prekladov i slovenské jazykové centrum, zviazané s 
osobou jedného z rehoľníkov - Romualda Hadbavného. Ten v roku 1750 
preložil Písmo sväté do slovenčiny a v roku 1763 dokončil práce na 
latinsko-slovenskom slovníku.  
V roku 1782 cisár Jozef II. v rámci svojich reforiem zrušil všetky rehole a 
ich kláštory, z ktorých nevyplýval poznateľný úžitok. Budovy a pozemky 
Lechnického kláštora prešli do majetku štátu a boli spravované tzv. 
náboženským fondom. Majetkom štátu bol kláštor do roku 1820, keď ho 
cisár František I. daroval gréckokatolíckemu biskupstvu v Prešove. V 
súčasnosti je v objekte zriadené múzeum, do ktorého boli prenesené aj 
vzácne barokové plastiky z gotického kostola, ktorý pre dlhodobé 
reštauračné práce dlho nebol sprístupnený. 
V administratívnych hraniciach Červeného Kláštora sa nachádza tiež časť 
osady v minulosti nazývaná Nižné Šváby, ktorá sa spomína už v roku 1550 
ako Swap. Po zrušení kláštora v roku 1782 menila osada vlastníkov a Jozef 
II. povolal na obrábanie pôdy nemeckých osadníkov. Po jej osídlení sa 
obyvateľstvo zaoberalo poľnohospodárstvom, pastierstvom a cez leto 
splavovaním dreva po Dunajci. Pri alkalicko-sírnatých žriedlach vznikli asi 
v roku 1828 kúpele Smerdžonka na liečenie vnútorných chorôb. 
 
Prírodné zaujímavosti 
Rieka Dunajec 
Vodu z územia Zamaguria zbiera rieka Dunajec, ktorá spolu s riekou 
Poprad odvádza vody do Baltského mora. Obidve rieky sa spájajú pri 
Novom Sonči v Poľsku a ďalej pokračujú ako Dunajec do Visly. 
Najväčšími prítokmi Dunajca, ktorý má u nás rozlohu povodia 1469 km2 , 
sú na Slovensku potok Rieka, Lipnický a Lesnický potok. Priemerné 
mesačné prietoky Dunajca značne kolíšu. Najväčší prietok dosahoval 
v minulosti Dunajec v júni 46,2 m3/s a najmenší vo februári 16,0 m3/s. 
Prietok v súčasnosti ovplyvňuje vodná nádrž Czorsztyn – Niedzica, ktorá 
bola vybudovaná v Poľsku v bezprostrednej blízkosti štátnej hranice. 



Celé územie, ktorým cykloturistický chodník prechádza je súčasťou 
ochranného pásma Pieninského národného parku.  

V území okolo rieky 
Dunajca sa nenachádzajú 
žiadne maloplošne 
chránené územia. Z 
hľadiska ochrany prírody 
a aj návštevníkov sú 
zaujímavé tu biotopy 
výskytu bobra vodného a 
vydry riečnej 
a brehových porastov s 
vŕbou úzkolistou a s 
pomerne dobre 

zachovávanými 
spoločenstvami tvrdého 

lužného lesa. Tieto biotopy sú zároveň aj biotopmi európskeho významu.  
Pomerne pokojná rieka staroveskej kotliny sa vstupom do Pienin, ktoré 
modelovala, mení. Počas stáročí sa rieka v úseku od Červeného Kláštora 
po mesto Ščavnicu v Poľsku, zarezávala do srdca Pienin, ktoré napokon 
rozdelila na dve časti. Prielomová dolina Prielom Dunajca je bezpochyby 
pre širokú verejnosť „najsilnejším magnetom“ z celých Pienin. Toto 
územie sezónne navštívi vyše 300 000 návštevníkov. Rieka v súčasnosti 
slúži ako turistická atrakcia pre splav pltí a vodákov. Najužším miestom 
rieky je Jánošíkov skok cca 3 m, najvyššie prevýšenie od hladiny Dunajca 
po najvyšší bod Troch korún (982 m) je 520 m. Rieka má perejovitý 
charakter v úseku dlhom približne 2,5 km, v ktorom vytvorila 7 ostrých 
zákrut - meandrov. Tie sú pre plaviace sa plte najdramatickejšie. 
 
Pieniny a Pieninský národný park 
 
Pieniny sú časťou bradlového pásma, ktoré sa tiahne v dĺžke cca. 550 km 
od Moravskej brány až po Marmaroš v Rumunsku a tvorí rozhranie 
vnútorných - kryštalických a vonkajších - flyšových Karpát. Nachádzajú sa 
na území dvoch štátov, Slovenska a Poľska. Na severe hraničia s Gorcami 
a Beskydom Sondeckym, na juhu so Spišskou Magurou, na západe s 
Belianskymi Tatrami a na východe s Ľubovnianskou vrchovinou. Dĺžka 
horstva je cca 35 km a jeho šírka je do 6 km. 

Plte na Dunajci 



Zložité geologické podložie a rôzna odolnosť voči zvetrávaniu vytvorili 
základ pre pestrý a esteticky príťažlivý reliéf celého územia. Oblasť Pienin 
modelovala predovšetkým rieka Dunajec, ktorá si v kaňonovitej úžine 
predrala cestu pomedzi odolné vápencové bralá, ich prevýšenie nad 
hladinou rieky v masíve Troch korún (982 m.n.m.) dosahuje až 520 m. 
Územie Pienin sa člení na tri časti: 
 Spišské Pieniny nachádzajú sa v západnej časti Pienin a rozprestierajú 

sa medzi riekou Bialka a Niedžicou. Ich súčasťou je hradné bralo 
Niedžica. Na slovenskú stranu neprechádzajú 

 Centrálne Pieniny sa nachádzajú po obidvoch stranách rieky Dunajec 
od hradného brala Čorštýn až po mesto Ščavnica. Centrálne Pieniny sa 
členia ešte na menšie časti a to: 
Čorštýnske Pieniny s najvyšou kótou Nová hora (902 m n.m.) sa tiahnu 
od hradného brala Čorštýn až po sedlo Šopka západne od Troch korún. 
Na slovenskú stranu nezasahujú. 
Masív Troch korún sa rozprestiera od sedla Šopka až po údolie 
Pieninského potoka. Masív Troch korún rozdelila rieka Dunajec 

prielomovou 
dolinou na dve 
časti. Z ľavej - 
poľskej strany 
ich súčasťou sú 
známe Tri 
koruny (982 m 
n.m.), ktoré sa 
vypínajú až 520 
m nad hladinou 
Dunajca. Na 
pravej - 
slovenskej 
strane ich tvorí 

hrebeň Kláštornej hory (657 m n.m.), Holice (828 m n.m.) a Plašnej 
(889 m n.m.) s Haligovskými skalami. 
Pieninky sú považované za najmalebnejšiu časť centrálnych Pienin. 
Rozprestierajú sa medzi údolím Pieninského potoka po prielom 
Lesnického potoka. Najznámejším skalným bralom je Sokolica (747 m 
n.m.), ale najvyššou kótou je Čertežik (774 m n.m.). Výška skalných 
stien na poľskej strane dosahuje až 300 m nad hladinou Dunajca. Na 

Pohľad na Pieniny z východu 



slovenskej strane sa v tejto časti Pienin nachádza len skalné bralo 
Osobitá (490 m n.m.) týčiace sa na pravej strane pred prielomom 
Lesnického potoka. 

 Malé Pieniny tvorí široký rozložitý hrebeň štátnej hranice nad obcou 
Lesnica, ktorý tiahne na západe od Prielomu Lesnického potoka a rieky 
Dunajec, až po sedlo Rozdiel nad obcou Litmanová na východe. Ich 
súčasťou je najvyšší vrchol Pienin Vysoké skalky (1050 m.n.m.). 

Pieniny sú územie, ktoré je príznačné svojou malebnou krajinou so 
zachovanými prvkami ľudovej architektúry, úzkymi švíkmi políčok 
pretkávaných strmými medzami, lesíkmi ktoré na hrebeňoch dopĺňajú 
hlboké lesy. Je to územie, ktoré obdivujú mnohí anorganici pre 
komplikovanú a veľmi zaujímavú geologickú stavbu, botanici a zoológovia 
pre výskyt jedinečných a vzácnych druhov fauny, flóry a ich biotopov, 
krajinári pre prekrásne spolužitie človeka s prírodou, ktoré vytvorilo 
malebnosť a čaro tunajšej krajiny. Nie náhodou práve toto územie je 
kolískou medzinárodnej ochrany prírody v Európe. 
 
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria 
Združenie Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej aj ZPRRPZ) 
vzniklo registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
26.1.1999 pod číslom VVS/1‑900/90‑14813. Ustanovujúci snem sa 
uskutočnil 3. marca 1999 v Spišskej Starej Vsi. Stanovy z roku 1999 boli 
upravované v roku 2006. 

Združenie začínalo svoju aktívnu činnosť 
dvanástimi členmi a postupne sa jeho 
členská základňa rozširovala a v 
súčasnosti tvorí jeho členskú základňu: 
18 samospráv 
5 právnických osôb 
10 fyzických osôb podnikajúcich 
Kolektívnym členom je Združenie pre 
rozvoj cestovného ruchu Ľubovnianka.  
Územná pôsobnosť ZPRRPZ sa vzťahuje 

na územie Zamaguria, ktorého prirodzenou súčasťou sú aj Pieniny. 
Cieľom aktivít Združenia Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria je najmä: 
 podporovať vznik a rozvoj všetkých foriem podnikania 
 zastupovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov voči 

ostatným subjektom 

Rokovanie snemu ZPRRPZ 



 spolupracovať so štátnou správou, samosprávou a ďalšími 
organizáciami pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského 
zázemia pre výkon podnikania a pri podnecovaní aktivít zameraných na 
rozvoj územia 

 sprostredkovať komplexné poradensko-konzultačné, informačné a 
vzdelávacie služby pre členov združenia 

 podieľať sa na formovaní poradensko-informačného centra pre členov 
združenia 

 spolupracovať so združeniami podobného zamerania na Slovensku a 
v zahraničí 

 spolupracovať pri výchove, tvorbe a ochrane životného prostredia, 
najmä predkladať projekty, návrhy a riešenia na zabezpečenie 
kvalitného životného prostredia vo všetkých jeho zložkách 

 
Jednou z hlavných činnosti združenia je podporovať podmienky 
cestovného ruchu a rozvoja regiónu prostredníctvom rôznych projektov. 
Medzi významné realizované projekty 
patria: 
 Rozvoj cykloturistiky v 

pohraničnom území okresov 
Poprad, Kežmarok a Stará 
ĽubovňaProjekt bol financovaný z 
programu Phare CBC v rámci 
Pilotnej grantovej schémy 
Ministerstva hospodárstva SR v 
roku 2001. V rámci projektu ktorý 
bol podporený vo výške 761 836 
Sk bez DPH. Z týchto prostriedkov 
bolo: 

 Pieniny a Zamagurie - obrazový 
turistický sprievodca s mapou. 
Projekt financovaný v rámci 
programu Phare CBC je evidovaný 
pod číslom SR 0015 0301 0016. Projekt bol podporený vo výške 1 116 
534 Sk z čoho bolo 20% spolufinancovanie Združením pre rozvoj 
regiónu Pienin a Zamaguria. 

 
 

Orientačná mapa pre 
cykloturistov 



 Program obnovy dediny. 
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria bolo viackrát úspešné 
v podávaní projektov cez Program obnovy dediny, ktorého nositeľom 
je Ministerstvo životného prostredia SR. Boli to projekty: 
- 1999 Urbanistická štúdia Zamagurie (reprografické a kopírovacie 

práce už spracovanej urbanistickej štúdie) s dotáciou vo výške 20 
000 Sk 

- 2001 Projektová dokumentácia „Zásobovanie pitnou vodou obce Č. 
Kláštor, Majere, Lechnica“ v hodnote 100 000 Sk podporená 
dotáciou vo výške 70 000 Sk 

- 2003 „Revitalizácia verejného priestranstva – ihrisko pre mládež 
predškolského veku“ projekt bol podporený finančnou čiastkou vo 
výške 80 000 Sk. 

- 2003 Projektová dokumentácia „ČOV a kanalizácia obce Červený 
Kláštor - ČOV2“  podporená finančnou čiastkou 80 000 Sk 

- 2004 Projektová dokumentácia „Riešenie odtokových pomerov v 
intraviláne obce Červený Kláštor“  v hodnote 100 000Sk pričom 
výška poskytnutého grantu bola 70 000 Sk 

 Rok 2007 projekt financovaný z prostriedkov NEFO fondu 
Prešovského samosprávneho kraja, n.f. vo výške 450 000 Sk a 
spolufinancovaný Združením pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria vo 

výške 10%. Výstupmi projektu 
boli audit zdrojov mikroregiónu, 
vytvorenie miestnej akčnej 
skupiny mikroregiónu (MAS) 
zostavenie inovatívnej a 
integrovanej stratégie sociálneho 
a ekonomického rozvoja 
mikroregiónu 

 Súčasný projekt – 
„Cykloturistická magistrála okolo 
Tatier, časť Pieniny - projektová 

príprava“ podporená z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  
Poľsko– Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty evidovaný pod 
číslom PL-SK/PO/IPP/I/120 vo výške 43 792,00 €. 

 

Prezentácia nášho projektu v 
Čorštýne 



Perspektívou združenia je po ukončení realizácie projektu využiť 
spracované materiály a pri vhodnej výzve na predkladanie projektov sa 
uchádzať o finančné prostriedky na výstavbu naprojektovanej cyklotrasy, 
ktorá môže byť jedným z dôležitých činiteľov podporujúcich rozvoj 
cestovného ruchu v území Zamaguria. 
 


