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Oblasť Vízia Hlavné problémy Strategický cieľ Špecifické ciele

8. Cestovný ruch 
a medzinárodná 
spolupráca 

Mesto má vytvorené 
a stále zabezpečuje 
priaznivé podmienky 
pre aktívny cestovný 
ruch

• Mesto slabo využíva 
existujúci potenciál na 
rozvoj cestovného ruchu 

• Nedostatočné využívanie 
historických objektov a ich 
propagácia

• Málo dostupná 
infraštruktúra cenovo 
dostupného ubytovania.

• Mestu chýba prepojenie 
turisticky atraktívnej 
lokality „Podhradová“ 
s centrom mesta 

• V meste chýbajú letné 
terasy na námestí 

• Námestie – centrum mesta 
je slabo chránené pred 
asociálnymi živlami

Vytvárať podmienky  na 
rozvoj cestovného ruchu 
v regióne a podporovať 
organizácie, ktoré 
pôsobia v oblasti 
cestovného ruchu 

1. Aktívne pôsobiť v oblastnej organizácii cestovného 
ruchu s cieľom podporovať rozvoj spolupráce 
medzi jednotlivými poskytovateľmi služieb 
v oblasti cestovného ruchu na území mesta 

2. Dobudovať infraštruktúru  lokality Podhradia 
(prístupové cesty, , parkoviská, osvetlenie) vrátane 
zabezpečenia údržby zelene a verejnej čistoty 
v tejto lokalite s prednostným použitím prírodných, 
obnoviteľných a lokálnych materiálov, využitím 
obnoviteľných energetických zdrojov a lokálnych 
ľudských zdrojov a služieb

3. Organizovať spoločné podujatia Vojenského 
historického tábora s Ľubovnianskym hradom tak, 
aby sa zvýšila atraktivita, vrátane informačného 
centra a kostola na námestí a Podhradia ako 
viacdennej destinácie cestovného ruchu 

4. Vybudovať spojenie mesta s lokalitou „Vengliská 
-rybník“ a s lokalitou Podhradia – bezpečný 
prechod cez hlavnú cestu k lokalitám 

5. Zabezpečiť prevádzku a dobudovávanie 
stredovekého vojenského historického tábora

6. Zabezpečiť prevádzku mestského  Informačného 
centra 

7. Zvyšovať kvalitu a zabezpečovať dostatok 
kvalitných propagačných a informačných 
materiálov o meste pre vlastnú potrebu 
s prednostným zabezpečením u hendikepovaných 
obyvateľov mesta

8. Podporiť vybudovanie  chýbajúcich kapacít 
podporujúcich cestovný ruch hlavne v európskom 
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mládežníckom štandarde (hostel, autocamp a pod.)
9. Vypracovať zásady podpory  „letných terás“ 

v centrálnych zónach mesta 
10. Vytvoriť systém značenia turistických atrakcií na 

území mesta a umiestniť značky, tabule, 
smerovníky, skrinky s leteckými mapami 
s vyznačenými atrakciami ....

Mesto udržiava 
a rozvíja kontakty so 
zahraničnými 
partnermi na úrovni 
samosprávnych 
orgánov partnerských 
miest 

• Nedostatočne využívaná 
prihraničná poloha mesta 
na medzinárodnú 
slovensko-poľskú výmenu 

• Dtto slovensko-ukrajinskú 
výmenu informácií, 
kontaktov a pod.

Zabezpečiť kvalitnú 
medzinárodnú 
spoluprácu mestskej 
samosprávy 
s partnerskými mestami 
a inými regiónmi 
v záujme výmeny 
skúseností

1. Udržiavať okruh partnerských miest 
2. Organizovať medzinárodné stretnutia za účelom 

výmeny skúseností partnerských miest 
3. Budovať nové medzinárodné inšfraštrukturálne 

spojenia (cyklochodníky a pod.)
4. Poskytovať odbornú pomoc partnerským mestám 

(pomoc „slabším“ krajinám EÚ  a iným krajinám 
mimo Eurozóny - Ukrajina a pod.)
Vytvoriť priestor na prezentáciu medzinárodnej 
spolupráce mesta s partnerskými mestami a inými 
regiónmi (pamäťovú inštitúciu)

1


