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VI. Hospodárstvo a infraštruktúra 
 

Pre porovnanie s dneškom by som rád z histórie uviedol niekoľko málo známych 

štatistických čísiel z obdobia samostatného vojnového Slovenského štátu.  

Podľa sčítania v roku 1940 bol počet obyvateľov Slovenska 2 655 053 a na jeden 

kilometer rozlohy Slovenska pripadalo 70 obyvateľov. Ovocinári na Slovensku v roku 1940 

vyprodukovali 180 640 metrických centov jabĺk, 67 410  hrušiek, 41 220 čerešní a višní, 

136 806 sliviek bystrických, 25 028 metrických centov orechov. Poľnohospodári pracovali na 

jednom milióne 206 468 hektároch ornej pôdy a na jednom hektári sa priemerne urodilo  15,9 

metrických centov pšenice, 14,9 raže, 16,8 jačmeňa 15,2 ovsa, 19,8 kukurice a 108,9 

metrických centov zemiakov.  Na Slovensku bolo v roku 1941 až 164 201 kusov koní, 

902 610 hovädzieho dobytka, 506 272 ošípaných, 279 554 oviec a 75 368 kusov kôz. 

V poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve pritom pracovalo 57 % z celkového počtu 

obyvateľov.  

Doprava 
 

Obec má len autobusové spojenie. Najbližšia železničná stanica je v Margecanoch. Prvý 

autobus na trase Prešov - Sedlice začal premávať 24. septembra 1948. Vybudované cestné 

komunikácie sú udržiavané v zjazdnom stave aj v zime. Autobusy majú východziu stanicu 

Prešov a pri včasných ranných spojoch aj Sedlice a Klenov. Zástavky autobusovej trasy: 

Prešov autobusová stanica - Prešov ul. Levočská - Cemjata - Bzenov - Janov - Radatice - 

Ľubovec rázcestie Ruské Pekľany - Ľubovec stred obce - Ľubovec poľnohospodárske 

družstvo - Suchá Dolina - Sedlice základná škola - Sedlice stred obce - Sedlice 

poľnohospodárske družstvo - Sedlice kameňolom - Miklušovce - Klenov - Margecany 

železničná stanica. Celá trať meria asi 41 kilometrov. Na trati sú vybudované, zastrešené a 

udržiavané autobusové zastávky. Do obce sa tiež môžete dostať aj z komunikácie Prešov - 

Žipov - Margecany odbočením z rázcestia Klenovský vrch doľava. Od rýchlikovej železničnej 

stanice Kysak je v lete zjazdná a udržiavaná cesta na trase Kysak - Obišovce - Ruské Pekľany 

- Ľubovec - Suchá Dolina - Sedlice. Podobne je v lete zjazdná, ale neudržiavaná cesta 

Chminianska Nová Ves - Chmiňany - Hrabkov - rázcestie Žipov -  Klenovský vrch - tu 

vpravo na Sedlice. Cesty sú pomerne úzke a v úseku Sedlice kameňolom - Prešov v 

pracovných dňoch aj značne preťažené nákladnou dopravou. Cez víkendy je trasa Prešov - 

Sedlice - Klenovský vrch - Žipov - Rokycany - Prešov obľúbenou cyklotrasou. Na ceste je 
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mnoho zákrut s veľkými prevýšeniami a veľa neprehľadných úsekov. Cez všetky obce je 

obmedzená rýchlosť na 40 km/hod. Jazda na tomto úseku si vyžaduje zvýšenú opatrnosť. 

Obec Sedlice má od roku 2017 zavedený bezpečnostný kamerový monitorovací systém. 

Firmy a spoločenstvá 

 

Prvé súkromné podnikanie v obci začalo ešte pred vznikom Československa. V roku 

1902 pôsobil v obci mlynár Karol Prokop, krčmár Ján Onofrej, obchodník Šalamon Blayer a 

krčmárka vdova po Izákovi Friedmannovi. Po vzniku Československa roku 1921 získal 

živnosť na zriadenie výčapu občan Sedlíc, Michal Safko. 13. 6. 1928 bol do Živnostenského 

registra zapísaný Andrej Bačik s predmetom podnikania - mlátenie obilia benzínovou 

mláťačkou. Známy bol aj miestny židovský podnikateľ Jakub Jozef Sameth, ktorý od roku 

1931 prevádzkoval miestny obchod so zmiešaným tovarom a krčmu. Z tohto obdobia je 

možné spomenúť aj ďalších drobných živnostníkov: Helena Kaľavská - predaj zmiešaného 

tovaru; Michal Vaško, Michal Fedor - pálenie a obchod s vápnom; rodina Prokopova - 

mlynárstvo; Ján Dubecký - kováčstvo; Ján Pavlovič - stolárstvo. Súkromné podnikanie v 

Sedliciach, tak ako aj všade inde v Československu, násilne zaniklo po roku 1948. Znovu 

bolo obnovené až od roku 1990. V obci podnikajú súkromné firmy ako napríklad: 

 

 Byt design  

 Coop Jednota Prešov 

 Drevonástroje, 

 Espresso, 

 G-mix, Potraviny, Kvetinárstvo, 

 Kaderníctvo,  

 Kameňolom, 

 Konzum, 

 Krajčírske firmy, 

 Lesné spoločenstvá, 

 Maltepo, 

 Masáž, 

 Poľovnícke združenie,  

 Poľnohospodárske družstvo podielnikov, 

 Pošta, 

 Predajne potravín, rozličného tovaru, farby, laky, 
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 Reštauračné zariadenie 

 Veramoda 

 Workwear  

 

Ostatné zariadenia obecnej infraštruktúry 
 

V priestoroch súboru stavieb v strede dediny, ktoré tvoria zvláštny monolit, sídlia ešte 

nasledujúce ustanovizne miestnej infraštruktúry:  

 Hasičská zbrojnica, 

 Kinosála s javiskom,  

 Matrika, 

 Miestna knižnica,  

 Mliečny automat 

 Neštátne zdravotnícke zariadenie,  

 Obecný úrad, 

 Obradná sieň, 

 Pobočka Poštovej banky s možnosťou využitia vnútorného združeného 

bankomatu, 

 Pošta, 

 Spoločenská sála s priestormi na prípravu jedál, 

 Stacionár pre seniorov 

 Verejný telefónny automat. 

 

Ďalšie zaujímavé  stavebné objekty 

 Administratívna budova poľnohospodárskeho družstva podielnikov, 

 Budova farského úradu, 

 Budova základnej školy, 

 Budova materskej školy, 

 Budova prvého obecného bytu riaditeľa školy,  

 Budova športového klubu,  

 Budova prvého nákupného strediska, 

 Budova prvého obytného obecného domu, 

 Budova nákupného strediska Jednoty, 
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 Detské ihrisko v areáli materskej školy, 

 Dom smútku, 

 Ihrisko športového klubu, 

 Ihrisko základnej školy, 

 Lekáreň 

 Monolit verejných budov v centre obce, 

 Obecný rozhlas, 

 Obecné bytové domy 

 Park pred cukrárňou, 

 Park medzi mostami v strede obce, 

 Park za kultúrnym domom, 

 Stará kamenná roľnícka pivnica s oblukovitým stropom, 

 Starý roľnícky dom, 

 Verejné osvetlenie obce, 

 Vodohospodárska úprava regulácie potoka, 

 Vodojem, 

 Zariadenie na sušenie protipožiarnych hadíc,  

 

 K tomu, aby mohla obec v  budúcnosti ekonomicky rásť bude potrebné lepšie využívať 

všetky možnosti, ktoré ponúka rozvoj turistického ruchu a agroturistika, ale určite by tomu 

pomohlo najmä dokončenie regulácie potoka a spoločného vodovodu, výstavba kanalizácie, 

čističky odpadových vôd, chodníkov pre peších, cyklistických ciest okolo miestnej 

komunikácie, zriadenie malých súkromných penziónov a osadenie obecných orientačných  

tabuliek a turistických značiek. Vhodnou formou na vytvorenie základných predpokladov by 

bolo spoločné čerpanie financií z eurofondov a ich  využitie v prospech celého mikroregiónu 

Čierna hora. 

Verejné ustanovizne 
 

Neštátne zdravotnícke zariadenie 

Ambulancia praktického lekára 

Adresa - Sedlice 176, 082 43.  

tel. č. 051/ 7782229 
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Zubná ambulancia 

Adresa - Sedlice 176, 082 43  

tel. č. 051/ 7782365.  

 

Prvá ambulancia v obci bola zriadená v roku 1950 v prenajatých  priestoroch rodinných 

domov. Od roku 1959 bolo otvorené samostatné zdravotné stredisko a začali sem chodiť 

pacienti nielen zo Sedlíc, ale aj zo spádových obcí  Klenov, Miklušovce, Suchá Dolina, 

Ľubovec a Ruské Pekľany. Aj po štrukturálnych zmenách, keď boli  vytvorené neštátne 

zdravotnícke zariadenia, tieto tiež ostali sídliť v centre obce, v bývalom kultúrnom dome. Sú 

tu  ambulancie praktického lekára a  zubného lekára. Najbližší detský lekár je v obci Bzenov.  

V pamäti občanov tohto regiónu sa pre svoj ľudský a citlivý prístup k pacientom nadlho 

uchová lekárska osobnosť akou bol MUDr. Ondrej Uhriňák. 

 

Farský úrad Sedlice 

Adresa - Sedlice 268, 082 43, 

tel. č. 051/ 7782239.   

 

Farský úrad má sídlo vo farnosti Sedlice kde je  kostol  Premenenia Pána z roku 1859. 

Filiálne obce sú Suchá Dolina s kostolom sv. Cyrila a Metoda z roku 1925, Miklušovce a 

Klenov. V posledne menovaných obciach nie je rímskokatolícky kostol, a to preto, že v nich 

žijú najmä veriaci - gréckokatolíci. Sedlický kostol je majetkom rímskokatolíckej cirkvi 

v Sedliciach. 

Vo farnosti Sedlice pôsobili títo kňazi: 

 Anton Dujsík                    1914-1926 

 Štefan Tóth                       1927-1935 excurendo z Radačova  

 Anton Dujsík                    1936-1942  

 excurendo viacerí kňazi    1942-1944  

 Ján Pál                               jún 1944 - január 1945  

 Ján Kuča                           1945-1952  

 Ján Kern                           1952-1964 

 Anton Majcher                 1964-1971  

 Ján Macko                        1971-1973  
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 Andrej Palša                     1974-1977 

 Anton Lesník                   1977-1978  

 Jaroslav Naščák               1978-1980  

 Vendelín Korínek            1981-1996  

 Blažej Tomko,                 1996-1997 excurendo z Radatíc  

 Mgr. Marek Hudačko      1997 - 2002  

 ThDr. Jozef Heske, PhD  2002 - 2009 

 Mgr. Jozef Kandráč         2009 

 

Sedlickí farníci často spomínali najmä na farárov, ktorí v obci pôsobili vo vojnových 

časoch. Vdp. Anton Dujsík a vdp. Ján Pál sa v období  I . a II . svetovej vojny  nebáli 

pomáhať pri záchrane životov svojich spoluobčanov. Napríklad môj otec Jakub Kotulič celý 

život s úctou spomínal na to, ako mu v čase Druhej svetovej vojny, keď sa pričinením 

neznámeho udavača dostal do rúk  nemeckej vojenskej hliadky, pomohol zorganizovať útek 

pred istou smrťou zastrelením, práve vdp. Ján Pál a vtedajší richtár pán Andrej Pavlovič. 

 

Obecné cintoríny 
 

Z rozprávania kronikárky pani Albíny Stachurovej, rodenej 

Pavlovičovej, ako aj z obecných kroník, sa môžeme dozvedieť, že 

obec mala najmenej 5 známych miest na pochovávanie svojich 

občanov. Zrejme najstaršie pohrebisko bolo pri dnešnej budove 

materskej školy, kde okolo roku 1824 ešte stal drevený chrám a pri 

ňom bol cintorín. Druhé miesto kde Sedličania pochovávali 

nebožtíkov, bol priestor na Miklušovskej ulici v časti Macijovka. 

Tretí cintorín, z ktorého dodnes ostal jeden náhrobný kríž s 

maďarským nápisom, bol v dolnej časti dnešného cintorína. Štvrtý je terajší, tzv. Starý 

cintorín, ktorý je stále obcou udržiavaný, hoci sa tam už nepochováva. Piaty cintorín je ten, čo 

dnes slúži obci na pochovávanie zomrelých, a je to tzv. Nový cintorín, na ktorom stojí aj dom 

smútku. Sedličania ešte poznajú aj miesto, kde boli kedysi pochovávaní Židia. Ide o zvyšky 

cintorína Za lúkami, ktorý ale patrí do katastra obce Miklušovce.  
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Školstvo 
 

Základná škola s materskou školou   

Adresa - Sedlice 3, 082 43, 

 tel. č. 051/ 7782217.       

 

Základná škola sídli v dvojposchodovej budove, ktorá bola odovzdaná do užívania 

1.9.1960. Areál školy tvorí ucelený územný celok, kde sa nachádza hlavná budova školy s 

jedálňou, samostatná budova telocvične, vlastný zdroj pitnej vody, kanalizácia, futbalové 

ihrisko, školský pozemok s ovocnými a okrasnými drevinami. Do plne organizovanej 

základnej školy chodia deti zo spádových obcí Sedlice, Klenov, Miklušovce, Suchá dolina, 

Ľubovec a Ruské Pekľany. 

Riaditeľmi školy boli: 

 Jozef Ováry 

 Andrej Šubják 

 Ján Kohút  

 Metod Kaľavský 

 Július Žula 

 Matej Matija 

 Ján Fodor 

 Andrej Ščešňák 

 Anna Križovenská 

 Igor Slobodník 

 Jozef Miškuf 

 PaedDr. Jozef Greňo 

 Mgr. Milan Šveda  

 Mgr. Gabriela Bašistová 

 Mgr. Vladimír Janotka 

 Mgr. Štefan Rimák  

 

História materskej školy siaha do 11. októbra 1947, keď bola v Sedliciach zriadená 

Štátna detská opatrovňa. Najprv bola umiestnená v dvoch miestnostiach rodinného domu 

u pána Safka na Nižnom konci. Až po vybudovaní novej budovy základnej školy sa v roku 
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1961 presťahovala do terajších priestorov. Materskú školu tak ako v minulosti, aj v súčasnej 

dobe navštevujú deti predškolského veku, najmä zo Sedlíc.  

 

Vo vedení zariadenia sa vystriedali: 

 

 Andrej Geleta.              1947 – 1948 

 Mária Safková              1948 - 1949  

 Matilda Kuchárová       1949 – 1953 

 Angela Žulová              1953 – 1956 

 Elena Fiľakovská          1956 – 1957 

 Mária Mesarčová          1957 – 1961 

 Mária Chlebanová        1961 – 1965 

 Kamila Švedová            1965 – 1967 

 Ľudmila Rašková          1967 - 1974  

 Mária Kalafutová          1974 – 1978 

 Mária Michalková        1978 – 1991 

 Jana Kováčová              1991  

 


