
 

 

 

 

Charakteristika víťaznej obce Spišský Hrhov 

Kraj: Prešovský 

Okres: Levoča 

Rozloha katastra: 1 200 ha 

Počet obyvateľov: 1 445 

Starosta obce: PhDr. Vladimír Ledecký 

Obec Spišský Hrhov sa nachádza v južnej časti Levočského okresu v tesnom susedstve 

okresného mesta. Leží na hranici Levočských vrchov a Hornádskej kotliny a návštevník 

z nej má nádherný výhľad aj na Spišský hrad. Prvá písomná zmienka o obci pochádza už 

z roku 1243, kedy sa tu usadil významný spišský kolonizačný rod Gyorgyovcov. V roku 

1885 celý majetok predali uhorskému šľachticovi Vidorovi Csákymu, za ktorého éry 

dosiahla obec veľký rozvoj nielen v remeselníctve, ale aj v architektúre. Gróf dal postaviť 

nový kaštieľ, múr okolo 17 hektárového parku s rybníkom, zamestnával množstvo 

robotníkov. V roku 1922 vybudoval prvý vodovod v obci a v roku 1924 postavil strojovňu 

na výrobu jednosmerného elektrického prúdu, ktorý zaviedol v kaštieli a neskôr aj v celej 

obci. 

     Populácia obce neustále rastie pre jej atraktívnosť a neustále sa rozvíjajúce 

prostredie. Hlavným motorom jej rozvoja je obecná firma Hrhovské služby s.r.o. Je to 

podnik so 100% účasťou obce tvoriaci každoročný zisk, ktorého cieľom je vytváranie 

pracovných miest a ich trvalé udržanie. Firma zabezpečuje výstavbu bytových domov aj 

z recyklovaného odpadového dreva, rekonštrukciu budov, vyrába palivo z obnoviteľných 

zdrojov – drevnú štiepku a peletky, má stolársky program, poskytuje poľnohospodárske 

a záhradkárske služby, zapožičiava mechanizmy, stroje a pracovné náradie. Obecný 

podnik má však aj sekundárne aspekty. Okrem toho, že poskytuje minimálne dočasnú 

prácu, ovplyvnila aj životnú úroveň Rómov. V obci pôsobia ďalšie firmy, ktoré sa 

zaoberajú zberom, triedením a najmä zhodnocovaním odpadu, ekologickým 



 

 

poľnohospodárstvom. Je tu pripravený aj priemyselný park, v ktorom zatiaľ pôsobia dva 

podniky.   

     Vzhľad obce ovplyvnila intenzívna výstavba rodinných domov, za posledných desať 

rokov pripravila a odpredala 500 stavebných pozemkov. Staré hospodárske budovy 

v centre obce - sýpky, mlynica, pálenica, kravín - obec odkúpila a zrekonštruovala. 

V spojitosti s výstavbou bytového domu nižšieho štandardu obec odstránila posledné 

chatrče a zdevastované domy.  

     Poznávacími znameniami obce sú kamenný cestný most, kaštieľ s historickým 

chráneným parkom, jazerom, skleníkom a fontánami, a najmä gigantické drevené 

plastiky. Už z hlavnej cesty láka pocestného obrovská drevená lyžica, ktorou sa obec 

zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Drevené predmety sú výsledkom živej nátury a 

kreativity obyvateľov, ktorí každoročne vítajú tisíce tunajších i cezpoľných návštevníkov 

na festivale Harhovské čudá a zábaviská. Okrem pokusu o nový zápis rekordu je program 

letného festivalu je obohatený o predstavenia hudobných, folklórnych a tanečných 

súborov, prezentácie ľudových remeselníkov, a tiež o športové a súťažné aktivity.   

     Návštevníci obce si môžu pozrieť remeselnú dielňu s Historickou expozíciou, galériu. 

Dielňa ponúka výrobky ľudových hudobných nástrojov, umeleckých rezbárov, kováčov, 

kožiarov, výrobcov pôvodných hračiek, šperkov, realizuje množstvo ukážok a kurzov. 

V rámci športovo - rekreačných zariadení majú návštevníci obce k dispozícií kúpalisko, 

wellness, fitness centrum, športové ihriská.  

     V obci je zriadené Komunitné centrum, ktoré poskytuje komplexné zázemie pre 

spolkovú činnosť. O výchovu a rozvoj detí sa v obci starajú Základná škola s materskou 

školou, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Školský klub detí, Reedukačné 

centrum a Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva. Škola má 

mimoriadne aktívny prístup k poznávaniu regiónu, k ekologickej výchove, k športu, 

jazykovej a k čitateľskej gramotnosti, multikulturalizmu a využívaniu IKT. Obec nezabúda 

ani na starších obyvateľov, je tu denný stacionár s množstvom kultúrno-záujmových 

aktivít.  

      



 

 

  

     V rámci starostlivosti o životné prostredie sa obec venuje, okrem pravidelnej údržby 

verejnej zelene obecnou firmou, separovaniu komunálneho odpadu, kompostovaniu, 

výstavbe nízkoenergetických domov z odpadového dreva a spracovaniu drevnej štiepky, 

biomasy a odpadového papiera na výrobu paliva pre obecné objekty a záujemcov. Obec 

sa spoločne s ovocinármi v miestnom sade pokúša zachovať staré odrody ovocných 

stromov. V areáli základnej školy je vybudovaný tzv. walipini skleník, exteriérová 

ekoučebňa so zelenou strechou, arborétum, jazierko na zachytávanie dažďovej vody, 

bylinkové záhony, ukážky funkčnosti a výhod systémov zelených striech. Obec má 

v pláne vybudovať suchý polder nad obcou. 

Obec sa prezentuje na webových stránkach: 

http://www.spisskyhrhov.info/ 

http://www.spis.eu.sk 

http://www.skolahrhov.sk/sk/domov/ 

www.navlnepoznania.sk 

http://www.zushrhov.sk/ 

https://rcshrhov.edupage.org/ 
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