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1 ÚVOD 

Rozvoj spoločnosti možno definovať ako približovanie sa k lepšej úrovni 

spoločenského systému. Jedná sa o schopnosť a potenciál reagovať na meniace sa príležitosti 

a výzvy. Pre rozvoj regiónov je nevyhnutným prvkom spolupráca, vďaka ktorej regióny 

dosahujú lepšie výsledky, ako keby sa každá obec snažila samostatne dosiahnuť cieľ. 

Hlavným cieľom mikroregiónov je okrem spoločného riešenia problémov aj získavanie 

finančných prostriedkov na realizáciu spoločných projektov.  Diplomová práca je zameraná 

na cestovný ruch v Mikroregióne Bystrická dolina, ktorý som si vybrala preto, lebo žijem 

v jednej z členských obcí.  

Cieľom diplomovej práce je zhodnotenie súčasného stavu Mikroregiónu Bystrická 

dolina so zameraním na cestovný ruch a navrhnutie ďalších možných riešení pre rozvoj 

cestovného ruchu. Čiastkovými cieľmi je zhodnotenie potenciálu, ktorým mikroregión 

disponuje a navrhnúť, ako tento potenciál ďalej využiť pri rozvoji cestovného ruchu. 

Diplomová práca analyzuje a interpretuje prvky cestovného ruchu mikroregiónu a spolu 

s názormi starostov členských obcí a SWOT analýzou pomáha odhaliť problémové oblasti 

cestovného ruchu, pre ktoré sú navrhnuté možné riešenia.  

Prvá časť diplomovej práce je venovaná teoretickým východiskám danej 

problematiky. Popisuje základné pojmy ako je región, regionálny rozvoj, regionálna politika 

a mikroregión a venuje sa tiež pojmom cestovného ruchu.  

Druhá kapitola je zameraná konkrétne na Mikroregión Bystrická dolina. 

Charakterizuje členské obce a podáva informácie o obciach z pohľadu cestovného ruchu. 

Posledná kapitola je zameraná na možnosti ďalšieho rozvoja cestovného ruchu 

v Mikroregióne Bystrická dolina. Táto kapitola obsahuje vyhodnotenie dotazníka, ktorého sa 

zúčastnili starostovia členských obcí, SWOT analýzu a následne možné riešenia rozvoja 

cestovného ruchu daného územia.  

Pri spracovaní diplomovej práce boli taktiež použité data zo Štatistického úradu 

Slovenskej republiky.  
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2 ÚLOHA MIKROREGIÓNU V REGIONÁLNOM ROZVOJI 
 

 Regióny sú vnímané ako kultúrne dedičstvo, ktoré bolo prevzaté od starších generácií, 

ale aj ako predpoklad potrebný pre budúcu prosperitu spoločnosti. Sú tiež vnímané ako 

výsledok vôle a sily organizovať vo svojom území a vo svojom národnom aj medzinárodnom 

priestore spoločenský život. 

 Za umenie a veľkú etickú silu jednotlivcov, komunity a národov je považovaná 

jednota spoločnosti s prírodou, schopnosť čerpať zdroje, realizovanie ekonomických aktivít, 

uplatňovanie technológií a techník, budovanie infraštruktúry a zabezpečovanie prosperity 

s rešpektovaním udržateľnosti.[7] 

V súčasnej dobe je téma región a jeho rozvoj veľmi diskutovaná. Nasledujúca kapitola 

je venovaná definovaniu základných pojmov pre priblíženie tejto problematiky.   

2.1 Vymedzenie pojmu región  

Pojem „región“ je odvodený z latinského slova regio, čo znamená hranice, veľkosť, 

smer a zo slova regionis, čo znamená krajina, zem, okraj. Tento pojem má mnoho definícií 

a jeho vymedzenie je predmetom bádania mnohých vedných disciplín. Doposiaľ neboli 

vypracované metódy, ktoré by vymedzovali najvšeobecnejšie územné celky, schopné 

uspokojovať požiadavky a všetky praktické a vedecké zámery. Región je možné 

charakterizovať z rôznych hľadísk.  

V najširšom slova zmysle sa región považuje za územie, v ktorom sa vo funkčnej 

nadväznosti uskutočňujú ekonomické a sociálne činnosti, ktoré využívajú špecifické 

demografické, prírodné a ekonomické zdroje. Región predstavuje územnosprávny celok alebo 

politicko-administratívny celok, ktorý má presne vymedzenú kompetenciu správnych orgánov 

v území. V obecnom pojatí pod pojmom región rozumieme územnú jednotku, ktorá je 

charakterizovaná pomocou znakov a kritérií. Vyznačuje sa pomocou vzájomných 

hospodárskych a sociálnych väzieb a vnútorných štruktúr, ktoré tvoria komplex vzťahov – 

základňu regiónu.  

Región predstavuje priestor, oblasť, miesto so stanovenými hranicami alebo 

predstavuje určitú časť štátu. Je časťou zemského povrchu s jednou alebo viacerými 

charakteristikami, ktoré odlišujú región od ostatných oblastí. Môžeme ho vymedziť 
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geograficky, sociálne, ekonomicky, demograficky a politicky. Prevažne je tvorený vládnymi 

rozhodnutiami vychádzajúcimi z vnútorného územného a administratívneho členenia. Za 

región sa nepovažuje obec alebo jej časť, ide o základné priestorové jednotky zoskupené do 

väčších územných celkov.[3] 

Región je možné tiež charakterizovať podľa vybraných kritérií, akými sú napríklad 

miera nezamestnanosti, miera zamestnanosti, hrubý domáci produkt na obyvateľa, 

vzdelanostná úroveň a pod. 

2.1.1 Charakteristika regiónu z rôznych hľadísk 

 Vymedzenie pojmu región je zložitejšie. Tento pojem sa používa v rôznych prácach 

a z rôznych hľadísk. Niektoré z nich sú uvedené v nasledujúcom texte.[8]  

Geografické hľadisko 

Podľa geografického hľadiska chápeme región ako časť územia, ktorú charakterizujú 

prírodné a socioekonomické prvky a väzby a s ich špecifickým charakterom, lokalizáciou 

a rozsahom integrácie sa utvára priestorová štruktúra s vnútornými väzbami a tým sa územie 

odlišuje od okolitých priestorových jednotiek. Geografia rozlišuje regióny na prirodzené 

a regióny umelé. Prirodzený región vznikol na základe geografických vlastností, hranice 

umelého regiónu vytvoril človek. 

Podľa geografickej úrovne rozlišujeme mikroregión, mezoregión a makroregión. 

Mikroregiónom rozumieme malý územný celok, ktorý vznikol dobrovoľným združením obcí 

za účelom ekonomického, kultúrneho a sociálneho rozvoja. Mezoregióny sú charakterizované 

širšími funkčnými vzťahmi ako napríklad dochádzanie do škôl vyššieho stupňa. Sú dôležité 

pre dodávateľsko-odberateľské vzťahy. V Slovenskej republike považujeme za mezoregióny 

vyššie územné samosprávne celky. Makroregiónom nazývame región veľkého rozsahu. 

V prípade malého štátu ako je Slovenská alebo Česká republika, makroregiónom rozumieme 

celý štát, veľké štáty sa členia na viacej makroregiónov. Vyznačujú sa rôznorodými 

funkčnými vlastnosťami a dôležitými spoločnými charakteristikami (jazyk, kultúra,...).[8] 

Územné hľadisko 

Z hľadiska územného priestoru delíme regióny na subnacionálne, supranacionálne 

a transnacionálne. Subnacionálnym regiónom rozumieme čiastkové územie jedného štátu. 
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Supranacionálny región je tvorený zoskupeniami štátov napr. Pobaltie alebo Južná Amerika. 

Región presahujúci štátne hranice, teda región, ktorý obsahuje čiastkové územia dvoch alebo 

viacerých štátov, nazývame transnacionálny región (Tirolsko – zaberá časť Rakúska a časť 

Talianska).[10] 

Funkčné hľadisko 

Na základe väzieb, ktoré existujú medzi bydliskom obyvateľov a ich pracoviskom, 

vznikajú funkčné regióny. Hlavným významom je ich prepojenie sieťou – dopravná 

infraštruktúra, pozemné a vodné cesty, ale aj historické, kultúrne a spoločenské funkcie.  

Podľa účelu 

 Z hľadiska účelu delíme regióny na účelové a administratívne. Pre výkon verejnej 

správy a pre potreby organizácie sú vyčleňované administratívne regióny. Takto vznikajú 

regióny umelé, ktoré niekedy neodpovedajú skutočným procesom a vzťahom, ktoré 

v príslušnom území existujú. Účelové regióny sú vyčleňované k riešeniu ekonomickej 

zaostalosti územia a problémov súvisiacich s kvalitou životného prostredia. Príkladom môžu 

byť prírodné rezervácie, národné parky, chránené krajinné oblasti.  

Podľa konzistentnosti uskutočňovaných aktivít 

Podľa konzistentnosti uskutočňovaných aktivít rozdeľujeme regióny na heterogénne 

regióny a homogénne regióny. Homogénne regióny sú regióny, ktoré sú rovnorodé k určitým 

vybraným kritériám - geografické znaky. Homogénne regióny sú charakterizované aj 

spôsobom ekonomického využitia územia, napríklad poľnohospodárske, rekreačné a ťažobné 

regióny. Prepojenie územných, rôzne veľkých jednotiek, ktoré sa líšia úrovňou občianskej 

a technickej vybavenosti, sa nazývajú heterogénne regióny. Tieto regióny sú určitým 

spôsobom na sebe závislé.  

Podľa ekonomickej výkonnosti 

 Na základe ekonomickej výkonnosti členíme regióny na rastové, stagnujúce 

a problémové regióny. Rastové regióny sú charakterizované budovaním nových výrobných 

odvetví a služieb, zvyčajne sa zvyšuje počet obyvateľov na základe prirodzeného prírastku 

a migrácie. Pre rozvoj nových podnikateľských projektov prinášajú tieto regióny najlepšie 

podmienky, rovnako aj pre zakladanie malých a stredných podnikov. Stagnujúce regióny sú 
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regióny, v ktorých nedochádza z ekonomického hľadiska k výraznejším zmenám. Regióny 

vykazujúce dlhodobo nízku ekonomickú výkonnosť sa nazývajú problémové regióny. Sú to 

regióny, v ktorých upadá ich kvalifikačná štruktúra a klesá počet obyvateľov. Zaraďuje tu aj 

regióny, ktoré boli postihnuté štrukturálnymi otrasmi, ktoré viedli k útlmu činnosti podnikov, 

ale aj celých odvetví.[8] 

Podľa potreby sústredenej podpory  

Európska únia upriamuje finančnú podporu a svoju pozornosť predovšetkým na 

problémové regióny. Rozlišujeme tieto typy problémových regiónov: 

- zaostávajúce regióny,   

- regióny, ktoré sú zasiahnuté ekonomickou depresiou alebo priemyselným úpadkom, 

- periférne regióny (regióny, ktoré sú geograficky izolované) a pohraničné regióny, 

- regióny, ktoré majú urbanistické problémy, 

- vidiecke regióny.[2]   

Podľa regionálnej politiky EU 

Euroregióny sú formou komplexnej cezhraničnej spolupráce miestnych 

a regionálnych samospráv, ktorá je koordinovaná inštitucionálne. Sú utvárané nielen medzi 

členskými, ale aj nečlenskými krajinami. Ku vzniku euroregiónov viedla predovšetkým snaha 

o spoločné a efektívnejšie riešenie daných problémov, ktoré súviseli s okrajovým postavením 

prihraničných oblastí pre bežný život obyvateľov v nich žijúcich. Tieto regióny získavajú 

finančné prostriedky z programov Európskej únie. Najskôr fungovali v oblasti hospodárskej 

spolupráce, v dnešnej dobe je ich cieľom zbližovanie európskych krajín aj v spoločenskom 

živote a kultúrnom živote. Cezhraničná spolupráca sa uskutočňuje pri riešení otázok ohľadom 

životného prostredia, územného plánovania, rozvoja cestovného ruchu a dopravnej 

infraštruktúry. Sústreďujú sa tiež na rozvoj zaostávajúcich oblastí.[8] 

Štruktúru hodnotenia disparít v rámci spoločného priestoru EU odráža geografická 

a štatistická klasifikácia regiónov, ktorá je známa pod skratkou NUTS. Členenie regiónov SR 

podľa úrovní NUTS zobrazuje tabuľa 2. 2. Táto skratka znamená Nomenklatúra územných 

štatistických jednotiek. Štatistické územné jednotky EU využíva Eurostat pri porovnávaní 

sociálnych a ekonomických ukazovateľov ekonomík a jednotlivých regiónov EU 

a k cieľovaní regionálnej politiky (podpôr EU). Aby bola zabezpečená určitá miera 
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porovnateľnosti jednotlivých celkov, sú vymedzené počty obyvateľov. Tabuľka 2. 1 zobrazuje 

intervaly počtu obyvateľov pre zaradenie do jednotlivých úrovní NUTS.[2]    

Tab. 2. 1: Intervaly počtu obyvateľov pre zaradenie do úrovní NUTS 

Úroveň štatistickej jednotky Interval počtu obyvateľov 

NUTS I 3 000 000 – 7 000 000 

NUTS II    800 000 – 3 000 000 

NUTS III    150 000 –    800 000 

Zdroj: vlastné spracovanie, Buček M. (2010) 

Tab. 2. 2: Členenie regiónov Slovenskej republiky podľa úrovní NUTS 

NUTS I NUTS II NUTS III 

Slovenská republika Bratislavský kraj Bratislavský kraj 

 Západné Slovensko Trnavský kraj 

  Trenčiansky kraj 

  Nitriansky kraj 

 Stredné Slovensko Žilinský kraj 

  Banskobystrický kraj 

 Východné Slovensko Prešovský kraj 

  Košický kraj 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Podľa systému NUTS sú regióny v Slovenskej republike rozdelené do týchto kategórií: 

 NUTS I – Slovenská republika, 

 NUTS II – regióny Slovenskej republiky – 4 regióny, 

 NUTS III – kraje Slovenskej republiky – 8 krajov, 

 LAU I (NUTS IV)  – okresy Slovenskej republiky – 79 okresov, 

 LAU II (NUTS V) – obce Slovenskej republiky – 2883 miest a obcí.[21] 

 Úrovne NUTS IV a NUTS V boli používané do roku 2002, potom boli premenované 

na  LAU I a LAU II. Táto skratka znamená Miestna administratívne-správna jednotka. Systém 

LAU je určený pre potreby štatistiky regiónov a nemá legislatívnu oporu.  
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2.2 Regionálny rozvoj a regionálna politika 

 Rozvojom rozumieme proces a nie program, preto ho nie je možné vnímať iba ako 

výsledok politík a zámerov. Predstavuje výsledky zložitých procesov a ich prostredníctvom sa 

spoločnosť dostáva na vyššiu úroveň excelentnosti.  

Medzi kľúčové aktivity každého národa patrí regionálny rozvoj a regionálna politika. 

Regionálny rozvoj a regionálna politika sa zaraďujú medzi významné aktivity Európskej únie, 

ktorej sme členom. Vstup Slovenska do Európskej únie podstatne rozšíril ich dimenziu.[7] 

Regionálny rozvoj chápeme ako proces zmien, ktoré sa uskutočňujú postupne 

a ovplyvňujú podstatu danej entity, prináša narastanie účelnosti a efektívnosti v prípade 

využívania zdrojov. Nechápeme ním iba hospodársky rozvoj, ale aj zlepšovanie štruktúry 

hospodárstva a životných podmienok. Ide predovšetkým o zlepšenie postavenia 

problémových skupín. Regionálny rozvoj by sa mal prispôsobovať charakteristickým znakom 

regiónu (prírodné, kultúrne, sociálno-ekonomické znaky).[18] 

Regionálna politika nadväzuje na potenciál, ktorý existuje v danom regióne a ďalej ho 

rozvíja. Medzi potenciálne faktory zahŕňame prírodné zdroje, kapitál, infraštruktúru, pôdu, 

pracovnú silu, podnikateľské schopnosti a pod. Za hybnú silu regionálneho rozvoja 

považujeme miestnych a regionálnych aktérov. Okrem podnikov sú to úrady, pracovné sily, 

odborové zväzy atď.  

Obr. 2.1: Dvoje chápanie regionálneho rozvoja a regionálna politika 

 

 

                                                                                                                                             

 

                 

 

Zdroj: vlastné spracovanie; Wokoun, R. ( 2008) 
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Obidva prístupy regionálneho rozvoja znázorňuje obrázok 2. 1. Podľa praktického 

prístupu chápeme regionálny rozvoj ako vyššie využívanie a zvyšovanie potenciálu daného 

vymedzeného územia, ktoré vzniká v dôsledku priestorovej optimalizácie socioekonomických 

aktivít a využitia prírodných zdrojov. To sa prejavuje v lepšej konkurencieschopnosti 

súkromného sektoru, vyššej životnej úrovne obyvateľstva a lepšom stave životného 

prostredia. 

Ponímanie regionálneho rozvoja podľa praktického prístupu využívajú neakademické 

inštitúcie pri svojich činnostiach.  

Akademický prístup vníma regionálny rozvoj ako aplikáciu náuk, ktoré sú 

ovplyvňované podmienkami daného regiónu. Toto ponímanie je typické pre akademickú sféru 

a často býva nazývané aj regionalistikou. 

Reálne aktivity, ktoré vyplývajú z týchto poňatí, sú vo významnej miere na sebe 

závislé, ale v stredne dlhom a krátkom období sú do určitej miery na sebe nezávislé. 

Akademické poňatie vytvára poznatky, ktoré následne využíva regionálna politika pre 

praktické poňatie regionálneho rozvoja.[19]  

Regionálna politika 

Regionálna politika bola vyvinutá ako nástroj pre udržovanie územnej dynamiky 

a prosperity. Regionálna politika redukuje územné disparity (predovšetkým negatívne), 

reguluje migráciu a zabezpečuje udržateľnosť regiónov. Slúži ako nástroj a rámec tvorby 

plánu regionálneho rozvoja. Ten potom tvorí a koordinuje spôsob života v regióne. V dnešnej 

dobe sa regionálny rozvoj spája predovšetkým s procesom integrácie a globalizácie.[7] 

Regionálnou politikou rozumieme činnosť, ktorej úlohou je znižovanie rozdielov 

medzi úrovňami rozvoja regiónov a zabezpečenie harmonického rozvoja regiónov. Cieľom je, 

aby mali regióny rovnaké možnosti a aby bol plnohodnotne využívaný ich potenciál. Samotné 

tržné prostredie častokrát nestačí k zabezpečeniu vyváženého rozvoja na celom území štátu. 

Aby sme vytvorili rovné podmienky pre obyvateľov všetkých regiónov, musíme prijímať 

opatrenia štátnej, regionálnej a nadnárodnej úrovne, ktoré vedú k zmierneniu rozdielov medzi 

regiónmi. Regionálna politika uskutočňuje tiež programy pre regióny so sústredenou 

podporou štátu, EU a programy cezhraničnej spolupráce. Ich zameranie je hlavne na podporu 
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a rozvoj malého a stredného podnikania, cestovného ruchu, ochranu životného prostredia, 

teda na zvyšovanie kvality života v regiónoch.[11] 

Prečo je potrebná regionálna politika? 

Regionálna politika existuje z dôvodu pretrvávajúcich regionálnych rozdielov, ktoré 

majú výrazný vplyv na ekonomické bohatstvo regiónov. Tieto rozdiely majú vplyv aj na 

sociálne podmienky a častokrát majú politický dosah.  

Maier a Todtling rozčleňujú dôvody uplatňovania regionálnej politiky do troch skupín: 

Ekonomické dôvody 

Teórie vysvetľujúce ekonomický rozvoj v priestore tvrdia, že regionálna politika nie je 

potrebná. Výskumami bolo dokázané, že trh nedokáže zabezpečovať rovnomerné rozdelenie 

a z tohto dôvodu je potrebné nejakou formou zasahovať do vzniknutej situácie. Vďaka 

verejným investíciám môžeme zabezpečovať u zaostalých regiónov, ktoré disponujú 

nevyužitými kapacitami, využívanie potenciálu týchto regiónov.  

Sociálne dôvody 

 Sociálne dôvody patria medzi najvážnejší argument pre existenciu regionálnej 

politiky. Moderná spoločnosť si kladie za hlavný cieľ zabezpečenie približne rovnakých 

životných podmienok (práca, doprava, vzdelanie, bývanie, ...) pre obyvateľov všetkých 

regiónov. V skutočnosti je nemožné, aby vo všetkých regiónoch boli dosiahnuté rovnaké 

životné podmienky, ale jedná sa o zabezpečovanie určitého životného štandardu. V rôznych 

štátoch môže byť životná úroveň odlišná.   

Ekologické dôvody 

Úlohou regionálnej politiky je zabezpečovanie rovnomernejšieho rozloženia 

ekonomických činností v priestore. Regionálna politika sa dopredu snaží o určenie dôsledkov 

ekonomických programov na životné prostredie. Pri investičných zámeroch je potrebné 

vypracovať analýzu vplyvu na životné prostredie tzv. EIA – Environmental Inpact 

Analysis.[2] 
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Významná časť regionálnej politiky je v kompetencii štátu a regiónu, objavujú sa noví, 

dôležití partneri na úrovni nadnárodnej, globálnej a integračnej. V európskych podmienkach 

je to predovšetkým EU.[7] 

Podstatné rozdiely v sociálne-ekonomickej úrovni jednotlivých regiónov môžu mať 

významný vplyv na hospodársky rast v danom štáte. Z tohto dôvodu vlády v mnohých 

krajinách začali uplatňovať regionálnu politiku, tým chcú vytvoriť predpoklady 

k zmierňovaniu rozdielov a súčasne zvýšiť konkurencieschopnosť regionálnej a národnej 

ekonomiky.  

Regionálna politika EU vychádza z dvoch základných hodnôt. Týmito hodnotami sú 

súdržnosť a solidarita. Solidaritu chápeme ako pomoc občanom a regiónom, ktoré sú 

hospodársky a sociálne znevýhodnené v porovnaní s priemernou situáciou členských krajín. 

Súdržnosť zachycuje skutočnosť znižovania rozdielov ako výhodu pre všetkých 

zúčastnených. 

Regionálna politika v EU sa uskutočňuje na troch úrovniach. Týmito úrovňami sú: 

1. Nadnárodná úroveň – uskutočňuje ju priamo Európska únia, jej nositeľmi sú 

Európska komisia a ďalšie európske inštitúcie, nie je záväzná, iba doplnková 

2. Národná úroveň – uskutočňujú ju jednotlivé členské krajiny a postupne preberajú 

niektoré spoločné pravidlá, jej nositeľmi sú vláda, ministerstvá a orgány štátnej správy 

príslušného štátu  

3. Regionálna úroveň – vyskytuje sa vo väčšine krajín, jej nositeľmi sú orgány štátnej 

samosprávy a aktéri (podnikatelia, podniky a inštitúcie)[18] 

Princípy regionálnej politiky EU 

Pri financovaní projektov vychádza regionálna politika zo základných princípov, 

ktorými sú: 

 princíp solidarity – menej vyspelé štáty sú financované hospodársky vyspelejšími a to 

prostredníctvom príspevkov do spoločného rozpočtu, 

 princíp subsidiarity – vyjadruje nutnosť realizácie cieľov čo možno na najnižšej 

úrovni, 
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 princíp koncentrácie – snaha vkladať prostriedky do regiónov, ktoré majú najväčšie 

problémy a tým dosiahnuť najväčšieho úžitku, 

 princíp partnerstva – zachytáva spoluprácu orgánov rozhodujúcich o finančnej 

pomoci zo štrukturálnych fondov,  

 princíp programovania – poskytujú časový rozvrh pre rozdelenie prostriedkov, 

spracovávajú ich vlády členských zemí,  

 princíp adicionality – pre výdaje členských krajín majú prostriedky zo spoločného 

rozpočtu EU iba doplnkový charakter, 

 princíp monitorovania a vyhodnocovania – vyhodnocovanie uskutočňovaných 

opatrení a efektívnosť vynaložených prostriedkov sú priebežne kontrolované, hodnotí 

sa dopad projektu, realizácia a jeho prínosy.[18] 

2.3 Mikroregióny v Slovenskej republike  

 

 Mikroregióny utvárame z dvoch hlavných dôvodov: 

 k poznávaniu prvkov, procesov a mechanizmov daného vymedzeného územia 

mikroregiónu, 

 k programovaniu rozvoja riešením vytýčených problémov daného územia. 

 Prvé mikroregióny vznikali už v minulosti. Podnet pre vznik mikroregiónov vzišiel 

väčšinou zdola, teda na podnet miestnych obyvateľov, predovšetkým starostov, ktorí boli 

zvolení k zastupovaniu obyvateľov. Vo väčšine prípadov sa jednalo o vidiecke priestory, 

ktoré mali nízke hodnoty vo viacerých rozvojových parametroch. V dostupnej literatúre sa 

stretávame s viacerými definíciami mikroregiónu.[28] 

 Mikroregiónom rozumieme malý územný celok, ktorý vznikol dobrovoľným 

združením obcí za účelom kultúrneho, ekonomického a sociálneho rozvoja. Ide o účelové 

združenia obcí najčastejšie vo vidieckych oblastiach, ktoré sa vytvárajú účelne pre získanie 

podpory zo štátnych fondov a fondov EU.[8] 

Pojem mikroregión (v zmysle mikroregionálneho združenia obcí) nie je dodnes 

jednoznačne definovaný. Chápeme ním geograficky vymedzené územie, ktoré môže mať 

spoločné charakteristiky napr. prírodné, historické, demografické, kultúrne a pod. Pod týmto 

pojmom tiež rozumieme dobrovoľné združenia obcí a miest, ktoré vznikli za účelom riešenia 
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spoločných problémov a hľadania spoločných ciest rozvoja a spolupráce príslušného 

mikroregiónu. Slovo „mikroregión“ sa často objavuje v názve združenia obcí, tým chcú obce 

zdôrazniť svoju príslušnosť k danému geograficky vyhradenému územiu.   

Medzi predmet činnosti mikroregiónu patrí oblasť sociálnych vecí, starostlivosť 

o životné prostredie (komunálny odpad, odpadové vody), doprava, školstvo, kultúra a miestny 

cestovný ruch. Svojou činnosťou napomáha k vytvoreniu podmienok na plnenie úloh obcí. 

Vidiecke mikroregióny vznikajú aj z toho dôvodu, aby efektívne pripravili rozvojové 

programy, ktoré povedú k zvyšovaniu kvality života na vidieku.  

Mikroregionálne združenia obcí vznikajú postupne zdola hore, iniciatívou 

spolupracovať vo vybraných a dohodnutých oblastiach kvality života obyvateľov 

mikroregionálnych združení.[28] 

Registrácia mikroregionálneho združenia 

Mikroregionálne združenia prácne vznikajú registráciou na: 

 Ministerstve vnútra SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení 

neskorších predpisov ako občianske združenie,                                                        

 Krajských úradoch (KÚ) - odboroch Všeobecnej vnútornej správy v Registri 

záujmových združení právnických osôb, 

 v zmysle § 20b - f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov ako združenie obcí, 

 v zmysle § 20i ods. 2 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

ako záujmové združenie právnických osôb. 

Všetky druhy združení sú právnickými osobami. 

V súčasnosti je problémom v súvislosti s fungovaním mikroregiónov absencia 

centrálneho registra týchto združení. Tento problém rieši Slovenská agentúra životného 

prostredia, ktorá sa usiluje o vedenie databázy týchto združení pre potreby Programu obnovy 

dediny. Podľa Slovenskej agentúry životného prostredia je udržiavanie databázy veľmi 

problematické, pretože nie je stanovená povinnosť informovať krajské úrady o činnosti alebo 

o zmenách, ktoré nastali v členskej základni. Problémom je aj fakt, že niektoré krajské úrady 

neposkytli k názvu záujmového združenia aj obce, ktoré do toho združenia patria.[28] 
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Význam mikroregionálneho združenia obcí 

Význam spočíva v podnecovaní rozvoja v obciach mikroregiónu spoločnými silami, 

v pripravovaní rozvojových programov a dokumentov (územné plány, stratégie udržateľného 

rozvoja, programy hospodárskeho rozvoja, programy sociálneho rozvoja a pod.). 

Mikroregióny môžu prijímať podpory z národných (Program obnovy dediny) a európskych 

zdrojov. Ide o cielenú spoluprácu vidieka, delenie kompetencií, o zdieľanie spoločných 

problémov, ale aj o zdieľanie zisku.  

K 1. 9. 2004
1
 máme v evidencii 245 mikroregiónov, členmi ktorých je okolo 2500 obcí 

(niektoré však môžu byť členmi viacerých združení). Po ich extrakcii výsledný počet je okolo 

1880 – t.j. 65% všetkých dedín a miest Slovenska.[28] 

2.4 Cestovný ruch 

Pod pojmom cestovný ruch rozumieme cestovanie, ale aj pobytové aktivity ľudí 

uskutočňované zvyčajne mimo obvyklého bydliska, netrvajúce dlhšie ako 1 rok a slúžiace na 

využívanie voľného času, obchodnej cesty alebo na iné účely.  

Anglická spoločnosť pre cestovný ruch charakterizovala cestovný ruch takto: činnosť 

osôb, ktoré cestujú do miesta ležiaceho mimo ich bydliska a práce na prechodnú dobu, pričom 

hlavným účelom cesty nie je výkon zárobkovej činnosti.[1] 

Pojem cestovný ruch je odvodený od pojmu cestovanie, ale tieto dva pojmy sa od seba 

odlišujú. Pod pojmom cestovanie rozumieme cesty, ktoré sú spojené s pobytom na inom 

mieste. O cestovnom ruchu sa hovorí vtedy, keď je cestovanie spojené spolu s poskytovaním 

služieb (ubytovacie a stravovacie služby, doprava a iné) a tieto služby zabezpečujú 

špecializované organizácie.[9] 

Medzi základné podmienky, ktoré sú rozhodujúce pre rozvoj cestovného ruchu, patrí 

bezpečnosť v destinácii, dostatok voľného času obyvateľstva a primerané dôchodky. 

Cestovný ruch sa postupne presúva z luxusných potrieb medzi bežné potreby, ktoré sú 

súčasťou spokojného života človeka. Je významným faktorom rozvoja a znižuje 

nezamestnanosť v regiónoch.  

                                                           
1
 Od roku 2004 nie je k dispozícií aktuálny počet mikroregiónov v Slovenskej republike. 
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V rámci cestovného ruchu je dôležité rozlišovať pojmy ako sú cestujúci, turista 

a návštevník. Cestujúcim sa rozumie osoba, ktorá cestuje medzi krajinami, ale aj osoba, 

ktorá cestuje medzi dvoma alebo niekoľkými miestami v krajine svojho trvalého pobytu. 

Návštevníkom rozumieme osobu, ktorá cestuje na iné miesto ako jej obvyklé prostredie a to 

na dobu kratšiu ako 1 rok a hlavným účelom jej cesty nie je platený výkon aktivity. Turista je 

osoba, ktorá zostane aspoň jednu noc v ubytovacom zariadení v navštívenom mieste. 

Štatistický úrad zaznamenáva údaje o počte prenocovaní turistov, o národnosti turistov 

a o výdavkoch na spotrebu počas pobytu v destinácii.[1]  

Klasifikácia rozdielnych foriem cestovného ruchu:  

- účel návštevy (dovolenka, návšteva rodiny, využitie voľného času, kultúrna akcia, 

zdravotná cesta, ale aj služobná cesta vrátane konferencií), 

- trvanie pobytu (víkendový pobyt, dlhodobejšia dovolenka), 

- charakter cesty (domáca alebo zahraničná), 

- typ destinácie (mestská, horská, vidiecka a prímorská), 

- vzdialenosť ciest (krátka alebo ďaleká cesta), 

- veková štruktúra účastníkov (deti, mládež, dospelí, rodiny, seniori). 

Uvedené kategórie cestovného ruchu majú veľký význam pre správne vybudovanie 

zariadení, organizácií a produktov, ktoré slúžia k uspokojovaniu potrieb účastníkov 

cestovného ruchu v jednotlivých segmentoch.[1]  

Cestovný ruch je potrebné vnímať v spolupráci troch prvkov, a to:  

- ubytovanie a stravovanie,  

- atrakcie,  

- sprostredkovatelia a organizátori cestovného ruchu. 

Aj keď medzi základné prvky cestovného ruchu nepatrí doprava, je jej kvalita jedným 

z hlavných faktorov, ktoré určujú dostupnosť destinácií, ale aj motiváciu zvládnuť 

vzdialenosť do destinácie. Cestovný ruch je nutné podporovať. Nejedná sa iba o služby a ich 

poskytovateľov, ale aj starostlivosť o prírodné a kultúrne dedičstvo a infraštruktúru 

cestovného ruchu.[1] 
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Medzi základné podmienky pre rozvoj cestovného ruchu patria ubytovacie služby 

a stravovacie služby. Ubytovacie zariadenia umožňujú prechodné ubytovanie mimo miesta 

trvalého pobytu. Stravovacie zariadenia poskytujú služby účastníkom cestovného ruchu 

v priebehu premiestňovania, ale aj v priebehu pobytu v destinácii. Stravovacie zariadenia 

poskytujú nielen možnosť nasýtenia sa, ale aj možnosť zoznámiť sa s určitými špecifickými 

jedlami daného regiónu. Spoznanie zvykov, či špecifických jedál môže vyvolať motiváciu 

účasti na cestovnom ruchu (napr. oblasti známe syrovými výrobkami, vínom, pivom 

a pod.).[5] 

Vplyv cestovného ruchu na rozvoj regiónov 

Cestovný ruch v regiónoch nám umožňuje ekonomicky zhodnotiť atraktivity, ktoré by 

bez neho väčšinou ostali nevyužité.  Čím viac cestovný ruch využíva miestu pracovnú silu 

a miestne produkty, tým väčší je jeho význam pre región.  

Prínosy z cestovného ruchu v regióne sa prejavujú: 

- v príjmoch z cestovného ruchu ekonomických subjektov, 

- v daňových príjmoch a poplatkoch, 

- v nových podnikateľských príležitostiach, ktoré zvyšujú zamestnanosť, 

- v investičných príležitostiach, 

- vo vylepšovaní úrovne infraštruktúry, 

- v podporovaní aktivít miestneho obyvateľstva.[6]   

Na rozvoji cestovného ruchu sa podieľa škála odvetví a oborov národného 

hospodárstva.  Jedná sa predovšetkým o: 

- odvetvie služieb – ubytovacie služby, dopravné služby, cestovné kancelárie 

a agentúry, stravovacie služby, kúpele, zmenárne, ... 

- odvetvia poskytujúce doplňujúce služby ku svojej hlavnej činnosti – kultúra, 

zdravotníctvo, komunálne služby, ... 

- odvetvia, ktoré sa nepriamo vzťahujú k cestovnému ruchu – poľnohospodárstvo, 

stavebníctvo, sklárstvo, strojárenstvo, nábytkárstvo, ... 

Úloha cestovného ruchu v národnom hospodárstve je častokrát nedocenená, pretože je 

zložité kvantifikovať tento vplyv cestovného ruchu.[6] 
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2.4.1 Cestovný ruch na Slovensku 

Podkapitola cestovný ruch na Slovensku bola vypracovaná na základe Stratégie 

rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.   

Od roku 1998 počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach v SR vzrástol, výnimku 

tvorili roky 2003 a 2004, keby bol zaznamenaný mierny pokles a trval až do roku 2009, kedy 

sa naplno prejavila globálna finančná kríza. V roku 2009 poklesol celkový počet turistov až   

o 17 % oproti roku 2008. Pokles počtu domácich turistov nebol tak výrazný ako v prípade 

zahraničných turistov. Rok 2010 môžeme považovať za rok stabilizácie, kedy bol 

zaznamenaný, aj keď minimálny, ale rastúci počet turistov, výraznejší bol rast zahraničných 

turistov. Priemerný počet strávených nocí v ubytovacích zariadeniach klesol z 3,1 na 2,9, čo 

znamená, že turisti strávili na Slovensku menej času.   

Najväčší počet návštevníkov v roku 2011 bol zaznamenaný z okolitých štátov. Turisti 

z Českej republiky predstavujú tretinu z celkového počtu prenocovaní zahraničných turistov 

na Slovensku. Druhý najvýznamnejší podiel na prenocovaniach má Poľsko a tretím štátom je 

Nemecko. Počet ruských a ukrajinských turistov v roku 2011 výrazne vzrástol, aj keď podiely 

na návštevnosti Slovenska sú naďalej nízke.  

Z údajov Štatistického úradu SR vyplýva, že občania Slovenskej republiky v roku 

2011 uskutočnili o 15,3 % dovolenkových pobytov viac ako v roku 2010.  

Rastúci počet zahraničných turistov sa prejavil v roku 2011 aj na devízových príjmoch 

z aktívneho zahraničného cestovného ruchu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol 

zaznamenaný rast o 3,6 %.  

Cestovný ruch sa v roku 2011 rovnako ako aj v roku 2010 podieľal na HDP 2,5 %. 

Slovenská republika je výrazne pod hodnotou štátov EU, kde cestovný ruch vytvára viac ako 

5 % HDP.  

V roku 2011 bol počet ubytovacích zariadení 3 011 a mali kapacitu 148 000 lôžok. 

Oproti predchádzajúcemu roku ich počet klesol, predovšetkým počet turistických ubytovní 

a penziónov. Pokles bol zaznamenaný aj v chatových oblastiach. Na využívanie kapacít 

v priebehu roka výrazne vplýva sezónnosť. Napriek nízkej hodnote využívania ubytovacích 

zariadení bol v niektorých krajoch zaznamenaný nárast. 
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Najväčší počet návštevníkov bolo v roku 2011 zaznamenaných v Bratislavskom kraji, 

prevažnú časť tvorili zahraniční návštevníci. Prešovský a Žilinský kraj zaznamenal tiež 

pomerne vysokú návštevnosť. Napriek tomu, že Bratislavský kraj je krajom s najvyšším 

počtom návštevníkov, prenocovania v tomto kraji majú krátkodobý charakter, je to kraj 

s najnižším počtom prenocovaní.  

 Z údajov za rok 2011 vyplývajú rozdielne dĺžky pobytov v jednotlivých krajoch. 

Zatiaľ čo v Bratislavskom kraji prevládajú krátkodobé pobyty, v Trnavskom, Prešovskom 

a Žilinskom kraji ide skôr o dlhodobejšie pobyty. Pobyty v týchto krajoch sú spojené 

predovšetkým s kúpeľníctvom.  

 Slovenská agentúra pre cestovný ruch realizovala v roku 2011 výskum, z ktorého 

vyplýva, že viac ako 35 % zahraničných návštevníkov bolo veľmi spokojných a 42 % bolo 

spokojných pri návšteve Slovenskej republiky. Medzi najpozitívnejšie prvky cestovného 

ruchu boli zaradené: 

- prírodné atraktivity a krásne scenérie, 

- historické a kultúrne pamiatky, 

- tradície, 

- relax a odpočinok.  

V obľúbenosti ako destinácie posúva Slovenskú republiku kúpeľná starostlivosť. 

Liečebné kúpele na Slovensku majú dlhú tradíciu. Kúpeľnú starostlivosť zabezpečuje 21 

prírodných kúpeľov a 9 kúpeľných liečební, kde sa nachádza 90 ubytovacích zariadení. 

Ubytovacie zariadenia liečebných kúpeľov sa výrazne viac využívajú ako ostatné ubytovacie 

zariadenia cestovného ruchu na Slovensku, v priemere viac ako o 60 %.[25] 

Graf 2.1: Počet návštevníkov ubytovacích zariadení SR podľa krajov za rok 2013 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, štatistický úrad  
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Z grafu 2. 1 vyplýva, že najviac návštevníkov za rok 2013 bolo ubytovaných 

v ubytovacích zariadeniach v Bratislavskom kraji a najmenej ubytovaných návštevníkov bolo 

zaznamenaných v Nitrianskom kraji.  

Graf 2.2: Počet prenocovaní návštevníkov v ubytovacích zariadeniach SR podľa krajov 

za rok 2013 

 

Zdroj: vlastné spracovanie, štatistický úrad  

 Z grafu 2. 2 vyplýva, že napriek tomu, že najviac návštevníkov v ubytovacích 

zariadeniach bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji, najviac prenocovaní strávili 

návštevníci v Žilinskom kraji. 
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3 ZHODNOTENIE ROZVOJA MIKROREGIÓNU BYSTRICKÁ 

DOLINA 
 

 Mikroregión Bystrická dolina sa skladá z ôsmich samospráv – siedmich obcí a jedného 

mesta. Členmi mikroregiónu sú obce Dunajov, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará 

Bystrica, Nová Bystrica, Radôstka, Lutiše a mesto Krásno nad Kysucou. Obce už v minulosti 

spolupracovali vo viacerých oblastiach, avšak naplno sa ich spolupráca začala rozvíjať až na 

úrovni mikroregiónu. Medzi spoločné projekty patrí napr. Bystrická cyklomagistrála alebo 

Informujme sa navzájom, kde bolo cieľom vedieť o mikroregióne čo najviac a zaujímavosti 

z regiónu posunúť ďalej pomocou infokioskov, ktoré sú umiestnené pred obecným úradom 

členských obcí. Obce majú svoju históriu, ktorá spája minulosť tohto územia s ich 

budúcnosťou. Kultúru mikroregiónu tu tvoria spoločné tradície, zvyky, jazyk, folklór, hudba 

a tiež medziľudské vzťahy. Najvýznamnejšie prírodné a kultúrne pamiatky sú zobrazené 

v prílohe č. 4.  

Mikroregión Bystrická dolina vznikol za účelom regionálnej spolupráce a rozvoja na 

území združených obcí. Mikroregión bol založený v roku 2003 a jeho sídlom je obec Stará 

Bystrica, ktorá je jednou zo zakladajúcich obcí. Orgánmi združenia sú valné zhromaždenie, 

predstavenstvo a revízna komisia. Tieto orgány sa volia na štyri roky a členovia orgánov 

môžu byť opakovane zvolení. V súčasnosti je predsedom Mikroregiónu Bystrická dolina 

starosta obce Radôstka Jaroslav Fekula, ktorý háji záujmy mikroregiónu a koordinuje 

spoluprácu partnerov v rámci mikroregiónu. Na stretnutiach zástupcovia diskutujú 

o aktuálnych problémoch, ale aj organizujú kultúrne akcie, ktoré sa v danom mikroregióne 

uskutočňujú. V súčasnosti riešia problém odkanalizovania obcí, pretože jedine mesto Krásno 

nad Kysucou má vlastnú kanalizáciu. Ďalším výsledkom ich spolupráce je, že Mestská polícia 

z Krásna nad Kysucou hliadkuje aj v  obciach Zborov nad Bystricou a Dunajov.[39]  

 V súčasnosti je cestovný ruch veľmi populárny. Ľudia túžia spoznať nové miesta, 

ochutnať netradičné jedlá, stretávať nových ľudí a vidieť tradičné aj netradičné dominanty. 

Riešený mikroregión umožňuje uspokojovať tieto túžby a ponúka dobré podmienky na 

turistiku, cykloturistiku, korčuľovanie, lyžovanie a bežecké lyžovanie. Bystrickú dolinu 

spojila viac ako dvadsať kilometrov dlhá cyklomagistrála, vďaka ktorej je cesta do obcí 

mikroregiónu jednoduchšia a čarovnejšia. Je vybudovaná na trati bývalej lesnej úvraťovej 

železnice.  
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3.1 Obce Mikroregiónu Bystrická dolina 

Obec Klubina  

Obec Klubina (erb obce znázorňuje obrázok 3. 1) leží 

v severovýchodnej časti Kysúc, na severozápade Slovenska a susedí 

s obcami Stará Bystrica, Zborov nad Bystricou a Oščadnica. Nachádza 

sa v údolí rieky Bystrica, ktorá sa vlieva do rieky Kysuca a na styku 

Kysuckých Beskýd a Kysuckej vrchoviny. Podľa administratívneho 

hľadiska sa obec nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Patrí 

medzi najstaršie obce Bystrickej doliny (údajne je aj najstaršia) 

a zároveň je aj jednou z najmenších obcí na Kysuciach. Leží v mierne 

teplom pásme, kde je dostatok zrážok. Obec je súčasťou CHKO Kysuce a v blízkosti sa 

nachádza lyžiarske stredisko Veľká Rača. Súčasnou starostkou obce je Mgr. Božena 

Poliačková.[22] 

Prvá písomná zmienka o obci Klubina je z roku 1653. Názov obce môže byť odvodený 

od slova ,,Hlubina“, ktorá podľa povesti ostala po jazere, ale aj od slova ,,Kuba“, čo súvisí so 

zemianskou rodinou Kubová, ktorá tam kedysi žila a z tohto dôvodu niektorí starí ľudia 

dodnes nazývajú obec Kubinou.[39] 

Rozloha obce: 15, 57 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 541 

Hustota obyvateľstva: 34,75 obyvateľov/km
2 

V obci Klubina môžu turisti vidieť a navštíviť kameňolom, kríž a sochy Bohorodičky. 

 Kameňolom je pieskovec, ktorý kvôli svojim dobrým vlastnostiam slúžil aj ako 

stavebný materiál a je považovaný za pamätník najväčšej stavebnej činnosti v oblasti. Miesto 

poskytuje nádherný výhľad na bystrickú dolinu. Kameňolom otvorili v roku 1983, 

v rovnakom čase sa začali stavebné práce na priehrade Vodné dielo Nová Bystrica, kde bol 

použitý kameň z kameňolomu. Neskôr bolo z tohto pieskovca postavených viacero stavieb, 

napr. Rínok svätého Michala Archanjela v susednej obci Stará Bystrica. Kamene prevážala 

ťažká technika cestným obchvatom Starej Bystrice, ale aj tunajšou riekou Bystrica. 

Obyvatelia, ktorí bývali v blízkosti kameňolomu, museli byť z dôvodu bezpečnosti 

Zdroj: www.klubina.sk 

Obr. 3. 1: Erb obce 

Klubina 
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vysťahovaní a v roku 1989 po uzatvorení kameňolomu sa vrátili späť do príbytkov. Boli tu 

nájdené fosílie predhistorických plazov a ich kamenné odtlačky je možné vidieť na Obecnom 

úrade v Starej Bystrici. V súčasnej dobe vedie popri kameňolome cyklotrasa, čo umožňuje 

turistom pekný výhľad na Bystrickú dolinu. V kameňolome sa uskutočňujú aj súťaže 

terénnych áut na krátkych úsekoch Offroad trial a v roku 2015 sa súťaž bude konať 26. – 27. 

septembra, čo priláka nielen miestnych priaznivcov tejto disciplíny, ale aj priaznivcov zo 

susedných štátov. Ťažba v kameňolome je 25 rokov zatvorená, je nezalesnený, takže má 

ideálne podmienky na takého podujatia.[39] 

Medzi historické pamiatky obce Klubina patrí socha Bohorodičky, socha Panny 

Márie a kríž, ktorý pochádza z roku 1911. Socha Panny Márie je umiestnená na malom 

klubinskom námestí a kríž sa nachádza pri škole. Na podstavci kríža je zobrazená 

Sedembolestná Panna Mária, na bočných stenách sú zobrazení svätý František a svätý Jozef 

a zachovali sa aj pôvodné slová ,,ku cti a sláve Božej.” Socha Panny Márie je umiestená na 

malom námestí spolu s kaplnkou a pochádza z roku 1823. Je dominantou obce Klubina. 

V obci sa nachádza ešte jedna kaplnka na Povýškach spolu so sochou Bohorodičky, ktorá 

pochádza z roku 1869. Ešte nedávno sa každý rok v auguste na sviatok Nanebovzatia Panny 

Márie konali v tejto kaplnke sväté omše. Toto všetko môžu vidieť návštevníci obce 

Klubina.[39] 

V obci sa nachádza aj malé pohostinstvo Klubinka, ktoré je jediným pohostinstvom    

v obci. 

Obec Radôstka 

 Obec Radôstka (erb obce znázorňuje obrázok 3. 2) sa 

nachádza na severozápade Slovenska a susedí s obcami Stará 

Bystrica a Lutiše. Podľa administratívneho hľadiska sa obec 

nachádza v Žilinskom kraji, v okrese Čadca. Rozlohou a počtom 

obyvateľov patrí medzi menšie obce na Kysuciach. Prvá písomná 

zmienka o obci je z roku 1662. Podľa historikov je názov obce 

odvodený od slovanského boha Radhosťa, iní zase tvrdia, že je 

odvodený od slova radosť. V minulosti bola obec spojená s obcou 

Stará Bystrica, neskôr sa oddelila. Obec Radôstka má zaujímavú históriu. V roku 1712 sa 

v obci zdržiaval zbojník Juraj Jánošík, o ktorom koluje mnoho legiend. V roku 1998 bol v 

Zdroj: www.radostka.sk 

Obr. 3. 2: Erb obce   

Radôstka 
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obci kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom vysvätený Rímskokatolícky kostol svätého 

Andreja Svorada a Beňadika. Interiér kostola bol ocenený druhým miestom za vidiecku 

architektúru vo východnej Európe. Starostom obce Radôstka je od roku 1989 Jaroslav Fekula, 

ktorý bol v tom čase najmladším starostom na Slovensku.[39] 

 V obci sa nachádza zmodernizovaný futbalový areál, pôsobí tu futbalový a šachový 

oddiel a popularite sa teší folklórny súbor Radôšťan a Ľudová hudba bratia Kubalovci, ktorí 

sú populárni nielen vďaka piesňam, ale aj vďaka folklórnemu tancu.   

Rozloha obce: 13,17 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 835 

Hustota obyvateľstva: 63,4 obyvateľov/km
2 

V obci Radôstka môžu turisti vidieť a navštíviť Rímskokatolícky kostol svätého 

Andreja Svorada a Beňadika, ktorý sa nachádza v strmom svahu, je dominantou obce 

Radôstka a patrí medzi najmladšie kostoly na Kysuciach. Bol vysvätený v roku 1998. 

Netradičná ,,katedrála z dreva” sa zaraďuje k európskym unikátom v rámci sakrálnych 

stavieb. Stavba kostola vychádza z drevenej kysuckej architektúry. Inšpiráciou bolo najmä 

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Ako hlavný stavebný materiál bolo použité drevo, 

pretože toho je v okolí naozaj dostatok, ale aj kameň a šindľová krytina, ktoré sú 

charakteristické pre danú lokalitu. Interiér kostola bol ocenený druhým miestom za vidiecku 

architektúru vo východnej Európe. Na kostole majú zásluhu dvaja mladí architekti Ivan Jurina 

a Ladislav Mirt. Na prácach sa podieľali aj občania Radôstky a blízkeho okolia. Výstavba 

kostola sa začala v roku 1994 a bola dokončená v roku 1998. Drevená konštrukcia kostola 

spolu s jednoduchou vežou zvonice vytvárajú priestor, ktorý sa podobá gotickým katedrálam. 

Oltárny stôl má tradičný tabuľový tvar, ktorý tvoria sochy patrónov kostola vyrezané z dreva. 

V kostole sa nachádzajú maľované obrazy znázorňujúce život patrónov kostola, obraz 

zvestovania Panny Márie, drevorezba Panny Márie, bronzový kríž Ježiša a socha Kristus – 

Božské srdce tiež z bronzu. Na sklách v kostole je namaľovaná krížová cesta, ktorej autorkou 

je maliarka Zuzana Benáčková z Prahy. Pod vežou kostola sa nachádzali nevyužité priestory, 

v ktorých si farníci vybudovali Lurdskú kaplnku.[34] 
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Obec Zborov nad Bystricou 

         Obec Zborov nad Bystricou (erb obce znázorňuje obrázok 3. 3) 

leží na severozápade Slovenskej republiky, v severovýchodnej časti 

Kysúc. Nachádza sa v okrese Čadca, v Žilinskom kraji. Susedí 

s obcou Klubina a mestom Krásno nad Kysucou.   

Prvá písomná zmienka o obci Zborov nad Bystricou 

pochádza z roku 1635. Názov obce je odvodený od slova ,,Sbor”, čo 

značí prítomnosť kresťanského kostola. Za vznik obce sa zaslúžilo 

valašské obyvateľstvo a od svojho vzniku patrila obec Zborov nad 

Bystricou pod správu panstva Strečno. V minulosti patril Zborov pod farnosť v Starej 

Bystrici. Neskôr, po vzniku farnosti v Krásne nad Kysucou, sa Zborov stal jej filiálkou. 

Jednou z najstarších pamiatok obce je Kaplnka Ružencovej Panny Márie, ktorá sa dnes už 

v obci nenachádza. Bola umiestnená v centre obce, na mieste, kde dnes stojí multifunkčný 

dom Centro. V interiéri kaplnky bol neskorobarokový drevený oltár a na jeho bočných 

stranách boli umiestnené plastiky anjelov z 18. storočia, ktoré boli dielami miestnych 

umelcov. V kaplnke sa nachádzala aj plastika Krista na kríži z 18. storočia. Táto kaplnka 

pochádza z 2. polovice 19. storočia a bola presťahovaná do areálu Múzea kysuckej dediny 

v obci Vychylovka.  V roku 1996 sa obec Zborov nad Bystricou stala samostatnou farnosťou. 

Medzi najzaujímavejšie stavby na Kysuciach patrí miestny rímskokatolícky kostol 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Na začiatku obce sa nachádza kamenný kríž, ktorý dal 

postaviť miestny občan, keď odchádzal za prácou do Ameriky v roku 1906. Z Ameriky nechal 

poslať lampáš, ktorý ešte aj dnes svieti na kríži. V obci sa tiež nachádza kaplnka v Mičovej 

jame, kde sa každoročne počas letných prázdnin koná svätá omša. V kopci pod kaplnkou je 

postavená krížová cesta, ktorá má štrnásť zastavení. Súčasným starostom obce je PaedDr. 

Juraj Hlavatý.[16, 39] 

Zborov nad Bystricou patrí medzi vyhľadávané obce aj kvôli lesom, ktoré počas 

letných mesiacov navštevujú milovníci hríbov a lesných plodov. Obec je známa aj ako 

chatárska oblasť, ktorú využívajú najmä miestni obyvatelia a ich rodiny.  Nachádza sa tu 

niekoľko lesných turistických trás, ktoré ponúkajú nádherný výhľad na Bystrickú dolinu. 

Trasy sú značené červenými značkami pre lepšiu orientáciu turistov. Dlhé roky v obci pôsobí 

folklórny súbor Zborovanka, ktorý udržiava bohatú škálu kultúrnych tradícií.  

 

Obr. 3. 3: Erb obce 

Zborov nad Bystricou 

Zdroj: 

www.zborovnadbysticou.sk 
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Rozloha obce: 18,71 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 2245 

Hustota obyvateľstva: 111,99 obyvateľov/km
2 

V obci Zborov nad Bystricou môžu turisti vidieť a navštíviť Rímskokatolícky kostol 

Nepoškvrneného počatia Panny Márie a pamätník na Upratiskách. 

  Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Zborove nad 

Bystricou je prvým moderným kostolom, ktorý bol postavený na Kysuciach. Práce na kostole 

sa začali v roku 1969 a v roku 1970 bola stavba zastavená. Najväčšiu zásluhu na dostavaní 

kostola v nie pre cirkev naklonenom období má Mons. Ľudovít Baláži. Kostol bol vysvätený 

8. decembra v roku 1973 a nesie prívlastok Kysucká Sixtínska kaplnka. Bol posvätený 

v období socializmu, keby bolo na Slovensku posvätených iba veľmi málo kostolov. Má tvar 

sedemcípej hviezdy, čo znázorňuje Sedembolestnú Pannu Máriu. Kostolné vitráže možno 

považovať za umelecké skvosty, boli zhotovené národným umelcom, akademickým maliarom 

Vincentom Hložníkom. Rovnako za umelecký skvost možno považovať kríž, ktorý je vysoký 

štyri metre a korpus Ukrižovaného z duvalumína, ktorý zhotovil akademický sochár 

Alexander Trizuliak. V roku 1979 bol v kostole nainštalovaný organ ako prvý svojho druhu 

v Slovenskej republike. Pýchou kostola sú aj tri zvony, každý z nich pochádza z iného roku 

a boli zhotovené pri rôznych príležitostiach. Zvony nesú nápisy na pamiatku začatia stavby 

kostola, dostavania kostola a posvätenia kostola. Je jedným z najväčších kostolov na 

Slovensku s kapacitou približne 2000 ľudí.[33]  

Sovietskym vojakom, ktorí padli v okolí počas 2. svetovej vojny bol zhotovený 

pamätník na Upratiskách. Počas povstania operovala v miestnych lesoch partizánka 

jednotka, ktorú tvorili sovietski utečenci a rasovo prenasledovaní ľudia, záchytný tábor mali 

v lese pod Veľkou Račou. Na tomto miestne v lese pod Veľkou Račou dnes stojí pamätník 

padlým vojakom.[39] 

Obec Nová Bystrica 

Obec Nová Bystrica (erb obce znázorňuje obrázok 3. 4) sa nachádza na severozápade 

Slovenska a leží na rozhraní Kysuckých vrchov a Slovenských Beskýd v povodí rieky 

Bystrica. Prvá písomná zmienka o tejto obci pochádza z roku 1635. Po svojom vzniku sa obec 

začala rýchlo rozvíjať a čoskoro bola rozsiahlejšia ako susedná obec Stará Bystrica. 
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V minulosti došlo ku zlúčeniu obce so zatopenými obcami Riečnica 

a Harvelka, a preto sa obec rozlohou zaraďuje medzi najväčšie obce 

v Slovenskej republike. Súčasným starostom obce je Ing. Jozef 

Balačin. 

Súčasťou obce je Múzeum kysuckej dedinky vo Vychylovke, 

kde môžeme vidieť úzkokoľajovú železničku, ktorá bola zaradená 

medzi svetové unikáty, Vychylovské prahy a Vychylovské skálie. 

V oblasti zatopených obcí Riečnica a Harvelka je vybudovaná Vodná 

nádrž Nová Bystrica, ktorá je zásobárňou pitnej vody pre okresy Čadca, Žilina a Kysucké 

Nové Mesto. V zatopenej obci Riečnica ostal zachovaný pôvodný kostolík a dokončila sa aj 

kaplnka v Harvelke. Na týchto miestach sa každý rok stretávajú rodáci pochádzajúci zo 

zatopených oblastí. Staršie budovy, ktoré boli zachované, sú umiestnené v Múzeu kysuckej 

dediny. Okrem drevených kysuckých stavieb sa v tomto múzeu nachádza aj zachovalá lesná 

úvraťová železnička. Najstaršou pamiatkou obce je kaplnka u Andrisov z roku 1828, ale jadro 

tejto kaplnky pochádza z roku 1818. Najvýznamnejšou stavbou je Kostol svätého Jána 

Krstiteľa, ktorý bol dokončený v roku 1857. Významná je aj socha svätého Jána 

Nepomuckého, ktorá je umiestnená pred kostolom a socha Panny Márie, ktorá sa nachádza vo 

Vychylovke.[14,39] 

Rozloha obce: 125,26 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 2808 

Hustota obyvateľstva: 22,42 obyvateľov/km
2 

V obci Nová Bystrica môžu turisti vidieť a navštíviť: 

 Kostol svätého Jána Krstiteľa, 

 Novobystrické námestie, 

 Vodnú nádrž Nová Bystrica,  

 Riečnicu – kostol, 

 Múzem kysuckej dediny – Vychylovka, 

 lesnú úvraťovú železnička, 

 Vychylovské prahy a Vychylovské skálie. 

Obr. 3. 4: Erb obce Nová 

Bystrica 

Zdroj: www.novabystrica.sk 
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 Obec Nová Bystrica sa stala samostatnou farnosťou v roku 1789, dovtedy patrila pod 

farnosť Stará Bystrica. Podľa historikov bol v tomto roku v obci posvätený prvý kostol. 

Pamiatkou naň je stará lipa stojaca pri súčasnej budove fary. Kostol sv. Jána Krstiteľa bol 

dostavaný v roku 1857, jedná sa o klasickú stavbu. Najväčšiu zásluhu na výstavbe kostola mal 

miestny farár Lukáš Tormáši, ktorý bol správcom farnosti od roku 1828 do roku 1870.          

Je jedným z najväčších kostolov na Kysuciach. Na kostole prebehli viaceré úpravy 

a rekonštrukcie. V kostole sa nachádza vzácny orgán z prelomu 19. a 20. storočia, ktorý je 

vytvorený z kovových píšťal. V organe je umiestnených 594 kovových aj drevených píšťal. 

Drevené píšťaly vydávajú tóny skôr tlmené a kovové píšťaly vydávajú ostrejšie tóny. V roku 

2006 prebehla na kostole veľká rekonštrukcia. Rekonštrukciou prešla celá strecha kostola a aj 

kostolná veža, opravená bola vonkajšia fasáda kostola, vnútorná maľovka, došlo k zatepleniu 

kostola a zaviedlo sa ústredné kúrenie. Počas rekonštrukcie boli objavené vzácne artefakty, 

ktoré boli ukryté v troch oltároch kostola. Jedná sa o relikvie svätých mučeníkov, ktoré 

pochádzajú z prvých storočí existencie kresťanstva. Medzi najdôležitejšie udalosti farnosti 

patria Sväté misie, ktoré sa konali pri príležitosti 150. výročia požehnania kostola v júni roku 

2008.[37] 

 Ďalšou významnou pamiatkou obce je socha sv. Jána Nepomuckého. Socha pochádza 

z roku 1837 a patrí medzi najkrajšie diela kamenárskeho majstra zo Starej Bystrice. 

Najstaršou písomne doloženou pamiatkou obce je kaplnka u Andrisov, ktorá pochádza z roku 

1828, ale niektoré jej časti pochádzajú z roku 1818.[39] 

Námestie v obci Nová Bystrica patrí medzi najnovšie námestia na Kysuciach, bolo 

slávnostne otvorené v roku 2012 počas podujatia Dni kultúry Nová Bystrica. Nachádza sa 

v centre obce, jeho súčasťou sú drevené sochy zobrazujúce ľudové motívy, ktoré sú dielom 

slovenských a českých rezbárov. Taktiež sa tu nachádza socha Jána Krstiteľa, ktorý je 

považovaný za patróna obce a kamenná fontána vysoká 3,24 metrov. Fontána v sebe ukrýva 

niekoľko symbolík obce. Kamenný blok fontány charakterizuje prírodný jav Vychylovské 

skálie a kaskády fontány charakterizujú Vychylovské prahy.  Z námestia je vybudovaná nová 

lávka pre chodcov spájajúca toto námestie so športovým areálom, v ktorom sa nachádza aj 

detské ihrisko. Areál tvorí nádhernú oddychovú zónu, ktorej súčasťou je aj vybudované 

pódium pre kultúrne podujatia, oddychové lavičky, stojany pre bicykle a parkovacia 

plocha.[26] 
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Vodné dielo Nová Bystrica slúži ako pamätník obyvateľom zo zatopených obcí 

Riečnica a Harvelka a zároveň je zásobárňou pitnej vody pre okresy Čadca, Žilina a Kysucké 

Nové Mesto. Bolo vybudované v rokoch 1983-1989 a ako hlavný materiál bol použitý kameň 

z obce Klubina. V najhlbšom mieste má priehrada 52 metrov, zatopená plocha je približne 

181,4 hektára a obsahuje okolo 34 miliónov metrov kubických vody. Po účelovej ceste, ktorá 

vedie pozdĺž vodnej nádrže sa dá dostať k jedinému pamätníku zo zaplavenej obce Riečnica 

a tým je kostol, ktorý bol postavený na začiatku 20. storočia. Každý rok v lete sa tu stretávajú 

rodáci zo zatopenej oblasti a pripomínajú si okamihy zo života prežitého na tomto pokojnom 

mieste. Niektoré ďalšie objekty boli prevezené do Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Na 

území obcí bolo natočených niekoľko známych slovenských filmov, napríklad Pole neorané, 

Povstalecká história a ďalšie.[31, 39] 

Vodná nádrž nesmie byť využívaná na športové rybárstvo ani na rekreačné účely.  

Zo zatopenej obce Riečnica ostal pôvodný Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý bol 

postavený na začiatku 20. storočia. Dá sa k nemu dostať po účelovej ceste, ktorá vedie popri 

vodnej nádrží. Pri stavbe vodného diela bolo naplánované kostol odstreliť, čomu zabránili 

tunajší obyvatelia. V múroch kostola je stále vidieť pozostatky z pripravených dier na odstrel. 

Na hlavnom oltári v kostole je umiestnený obraz Panny Márie s dieťaťom v náručí.[39] 

 Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je jedným z najrozsiahlejších múzeí na 

Slovensku, je expozíciou v prírode. Nachádza sa tu 34 stavieb – obytné, hospodárske, 

spoločenské, technické a sakrálne.  Hlavným cieľom múzea bolo zachrániť najcennejšie 

pamiatky ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré boli zatopené a stali sa tak 

súčasťou vodného diela. V Múzeu kysuckej dediny je zachytená ľudová architektúra, spôsob 

života a kultúra obyvateľov na Kysuciach z 2. polovice 19. storočia a z 1. polovice 20. 

storočia. V interiéri budov je umiestnené pôvodné zariadenie. Súčasťou múzea je horská 

železnica, ktorá je jedinou fungujúcou historickou železnicou v Európe. V areáli múzea 

a často usporadúvajú rôzne kultúrne akcie.[39] 

Významným zdrojom obživy obyvateľov Bystrickej doliny bola ťažba a spracovanie 

dreva, čo viedlo ku vzniku lesnej úvraťovej železnice. Lesná železnica nahradila predtým 

dlhodobo využívanú dopravu dreva vodnou cestou. Výstavba železnice bola zahájená v roku 

1915 a do prevádzky bola spustená postupne po úsekoch. Začínala v obci Oščadnica 

a prechádzala do Novej Bystrice-Vychylovky a jej dĺžka bola viac ako 29 km. Kysucká lesná 

železnica sa spojila s oravskou železnicou a tým vznikla súvislá trať z obce Lokca do obce 
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Oščadnica. Išlo o jednotný dopravný systém, ktorý bol dlhý viac ako 60 km. Na trati bolo 

vybudovaných aj niekoľko odbočiek, vznikajúcich a zanikajúcich podľa potreby ťažby. Na 

konci dvadsiatych rokov dosahovala sieť železnice dĺžku 110 km. Železnica slúžila na 

zvážanie dreva do roku 1971 a v roku 1972 bola demontovaná.  

V súčasnej dobe 11 km dlhý úsek bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice s názvom 

Historická lesná železnica sa stal súčasťou Múzea kysuckej dediny a v roku 1991 bola 

železnica vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku Slovenskej republiky. Železnica sa 

nachádza v krásnom prírodnom prostredí a návštevníci sa môžu po nej previezť na starej 

parnej lokomotíve.[39] 

 

Prírodná pamiatka Vychylovské prahy na rieke Vychylovka je charakteristickým 

javom tokov flyšového pásma. Riečna erózia obnažila lavice hornín, čím vytvorila prahy. 

Tieto prahy boli v roku 1973 vyhlásené za prírodnú pamiatku. Rozprestierajú sa na ploche 

3 829 m
2
. Na prahoch platí 4. stupeň ochrany. V blízkosti je umiestnená socha Panny Márie 

pochádzajúca z roku 1831 ako pomník obetiam, ktoré podľahli cholere.[27] 

 Vychylovské skálie sa nachádza na území Novej Bystrice, v CHKO Kysuce. Táto časť 

územia je chránená, ide o blokový prúd pieskovcov flyšového pásma, ktorý vznikol 

v dôsledku zosúvania pôdy. Jedná sa o rozsiahle kamenné more, ktoré sa ukrýva v hustom 

lese a miestami pripomína labyrint zo skalných blokov. V roku 1983 územie vyhlásili za 

prírodnú pamiatku a platí tu 5. stupeň ochrany. V tejto lokalite sa vyskytujú aj rozmanité 

druhy živočíchov. Vychylovské skálie je obľúbeným miestom rysa ostrovida, ktorý tu bol 

v minulosti odchytený a prevezený do zoologickej záhrady v Bojniciach. Dodnes sa tu 

nachádzajú klietky na jeho odchyt.[32, 39] 

Obec Stará Bystrica 

 Obec Stará Bystrica (erb obce znázorňuje obrázok 3. 5) sa rozprestiera na 

severozápade Slovenskej republiky v okrese Čadca. Patrí medzi najstaršie obce Kysúc a jej 

počiatky siahajú až do 15. storočia. Prvý písomný záznam pochádza z roku 1417. V minulosti 

územie Bystrickej doliny zaberala obec Bystrica, z ktorej sa postupne vyčlenili obce Klubina, 

Nová Bystrica, Radôstka a Harvelka. Vznik farnosti je datovaný v roku 1697, dedina bola 
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v celej oblasti najstaršou farnosťou. Prvý kostol tu bol postavený už v roku 1667. Súčasným 

starostom obce je PhDr. JUDr. Ján Podmanický.[17, 39] 

 V obci na Rínku sv. Michala sa nachádza Slovenský orloj, ktorý 

patrí k architektonickým unikátom, krásna rozhľadňa na vrchu Bobovec, 

popod ktorý vedie kysucká cyklomagistrála, ktorej trasa sa začína 

v meste Krásno nad Kysucou a končí v obci Nová Bystrica. 

Významnou je aj budova Zbojníckej bašty. Pred touto budovou je 

umiestnený zbojnícky kameň z vrchu Černatín, podľa legendy na tomto 

vrchu tancovali zbojníci s vílami. Ďalšou významnou pamiatkou je socha 

sv. Michala umiestnená v centre obce. Tunajší kostol, ktorý bol v obci 

postavený v roku 1892, je taktiež zasvätený sv. Michalovi. V blízkosti centra sa nachádza 

zrekonštruovaná zóna Park sv. Floriána, kde je umiestnená socha patróna hasičov.  Pri 

rekonštrukciách priestranstiev a budov sa obec snaží využívať prvky modernej architektúry 

spolu s tradičnými prvkami a používať tradičné stavebné materiály, čím obec nadobúda 

jedinečný historický ráz.[39] 

Rozloha obce: 36,908 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 2739 

Hustota obyvateľstva: 74,21 obyvateľov/km
2 

V obci Stará Bystrica môžu turisti vidieť a navštíviť: 

 Kostol svätého Michala Archanjela, 

 Slovenský orloj, 

 Rozhľadňa na vrchu Bobovec, 

 Rínok svätého Michala Archanjela, 

 Park svätého Floriána. 

 Farnosť obce Stará Bystrica vznikla v roku 1667, kedy bol postavený aj prvý kostol 

v obci. Bol jediným kostolom v širokom okolí, preto ho navštevovali obyvatelia zo všetkých 

susedných obcí. V roku 1889 došlo k ničivému požiaru a kostol zhorel. V ten istý rok sa 

začala výstavba súčasného kostola a v roku 1892 bol vysvätený. Kostol svätého Michala 

Archanjela stojí na mieste pôvodného dreveného kostola a je druhým najväčším kostolom na 

Kysuciach. Kostol nesie meno sv. Michala Archanjela.[38] 

Obr. 3. 5: Erb obce 

Stará Bystrica 

Zdroj: www.starabystrica.sk 
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 Slovenský orloj v Starej Bystrici je najväčšou drevenou sochou na Slovensku a je 

umiestnený na námestí obce pri budove obecného úradu. Kompozíciu orloja tvorí sediaca 

Madona, Sedembolestná Panna Mária, ktorá je patrónkou Slovenska. Akademický sochár 

Loviška najskôr vytvoril hlinený model orloja, ktorý architekt Jurina prepracoval do 

výkresovej dokumentácie.  Vo výklenkoch orloja sa nachádzajú bronzové plastiky kniežaťa 

Pribinu, kráľa Svätopluka, Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika 

a Andreja Hlinku. Plastiky historických osobností boli odliate z bronzu v ateliéri v Stupave. 

Drapéria bola vyrobená zo slovenského kameňa ryolitu, jej horná časť má tvar opony, 

v dolnej časti sa nachádzajú otvory, kde sú umiestnené priehľadné tabuľky zo slovenského 

mramoru obsahujúceho kúsky zlatého vlasu. Tabuľky sú v noci podsvietené. Sochy 

slovenských apoštolov boli vytesané z topoľového dreva ľudovým rezbárom z Oravy. Jedná 

sa o sedem slovenských svätcov – sv. Cyrila a Metoda, sv. Andreja-Svorada, sv. Beňadika, sv. 

Gorazda, sv. Bystríka a sv. Vojtecha.  Srdce orloja tvorí tzv. astrobál. Vďaka tomuto astrobálu 

je orloj v Starej Bystrici jediným a prvým orlojom na Slovensku. Astrobál navrhla a zostrojila 

pražská firma SPEL. Nejedná sa o kópiu iného orloja, je špeciálne navrhnutý pre zemepisnú 

polohu obce. Hlavná doska astrobálu má farebnosť podľa fáz dňa: čierna farba predstavuje 

noc, červená farba úsvit, bledomodrá farba deň a červená súmrak. Po týchto poliach sa 

ručička pohybuje podľa toho, kde sa práve nachádza slnko. Zlaté lemovky označujú rovník, 

obratník kozorožca, obratník raka a miestny poludník. Orloj v Starej Bystrici ako jediný 

z existujúcich orlojov sveta ukazuje skutočný slnečný čas. Orloj obsahuje aj tzv. kalendárnu 

dosku, ktorá sa skladá z 366 dielov a každý deň sa jeden z týchto dielov otočí. Sviatky 

a významné pamätné dni sú na kalendárnych doskách označené červenou hviezdičkou. Vo 

veži orloja sa nachádzajú dva zvony. Jeden z nich odbíja čas a druhý tvorí zvukovú kulisu pri 

promenáde apoštolov. Prvý zvon (odbíjací zvon) bol pomenovaný sv. Juraj a obsahuje text: 

,,Slovenský orloj Stára Bystrica R. P. 2009.“ Druhý zvon bol pomenovaný Riečnicka Madona 

a obsahuje text: ,,Na pamiatku zatopených obcí Riečnica a Harvelka.“ Na tomto zvone je 

zobrazený emblém Panny Márie, ktorý obsahuje obraz umiestnený na oltári riečnického 

kostola, ktorý ako jediný nebol zatopený.[39] 

V priestoroch pod orlojom sa nachádza informačné centrum. Nachádza sa tu aj 

predajná galéria, kde sú vystavené diela umelcov profesionálov aj neprofesionálov, predajňa 

suvenírov, informačno-turistická kancelária a plánuje sa sprístupniť schodisko vedúce do 

zadnej časti orloja, kde budú návštevníci môcť vidieť mechanizmy orloja.[39]   
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Rozhľadňa na vrchu Bobovec sa nachádza v nadmorskej výške 720 m na hranici obce 

Stará Bystrica s obcou Radôstka. Bola postavená v rokoch 2010–2011 z prostriedkov 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-

Slovenská republika 2007–2013. Vrch Bobovec je strmý vrch, ktorý sa nachádza nad centrom 

obce. Vrch môžu turisti vidieť nielen z dopravných komunikácií, ale aj z Rínku sv. Michala, 

odkiaľ je možné sa po vyznačenom žltom turistickom chodníku dostať priamo k rozhľadni. 

Rozhľadňa je vysoká 16 metrov a je postavená z kameňa a dreva. Turisti môžu v rozhľadni 

vidieť aj umelecké diela na tému anjelov, ktoré sú umiestnené na vnútorných stenách, ale aj 

na okenných mrežiach rozhľadne. V noci je rozhľadňa osvetlená vďaka malej veternej 

a fotovoltaickej elektrárni. Rozhľadňa umožňuje krásny výhľad na Veľkú Raču, Malú Fatru, 

Martinské hole, ale aj Lysú horu v susednej Českej republike. Od rozhľadne môžu turisti 

pokračovať po hrebeni Nocľahov smerom na východ, odkiaľ je možné vidieť Vodné dielo 

Nová Bystrica a majer v doline Skríželné, ktorý sa spomína v legendách o hrdinovi Jurajovi 

Jánošíkovi.[29] 

Rekonštrukcia námestia bola zahájená v roku 2004 so zámerom oživenia centrálnej 

zóny tak, aby zóna bola moderná a pritom, aby vychádzala z tradícií a aby všetky objekty 

námestia boli v jednej architektonickej línii. Jedná sa o pokojnú zónu v centre obce, štátna 

cesta bola presunutá na okraj pešej zóny. Na námestí sa nachádzajú lavičky, stojany na 

bicykle a pod. Na Rínku sv. Michala Archanjela sa nachádza Zbojnícka bašta, Bielkov dom 

a fontána spolu so sochou sv. Michala. Ďalej sa tu nachádza základná škola, centrum voľného 

času a detské ihriská. Bolo tu postavených 7 ubytovacích domčekov, ktoré slúžia ako 

ubytovanie pre turistov. Najväčšou atraktivitou nielen na Rínku sv. Michala, ale aj v celej 

obci je Slovenský orloj. Rínok sv. Michala Archanjela je významným zdrojom príjmov pre 

obec. Turisti môžu navštíviť Zbojnícku baštu, v ktorej sú umiestnené obchody, verejné toalety 

a v hornej časti sa nachádza pohostinstvo spolu s terasou, odkiaľ je veľmi pekný výhľad na 

Slovenský orloj, ale aj na celé námestie. Pred Zbojníckou baštou sa nachádza zbojnícky 

kameň pochádzajúci z vrchu Černatín, na ktorom tancovali víly so zbojníkmi. Legenda hovorí 

o tomto kameni, že kto si na ňom  zatancuje, splní sa mu jeho tajné želanie.[39] 

 Park sv. Floriána sa nachádza neďaleko Rínku sv. Michala. V parku bola položená 

kamenná dlažba, v ktorej je umiestnených 17 pečatí z mosadze, ktoré pripomínajú smutné 

udalosti spojené s históriou obce Stará Bystrica (vojna, hladomor, požiare, ...). Park je 

pomenovaný po patrónovi hasičov sv. Floriánovi, ktorý pomáhal obyvateľom v týchto 
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ťažkých situáciách a nachádza sa tu jeho bronzová socha. Jedna zo sklenených tabuliek 

obsahuje výrok: „Tí, čo sa nepamätajú na minulosť, sú odsúdení na to, aby ju znova prežili." 

Nachádza sa tu stará studňa, fontána, altánok, lavičky a niekoľko parkovacích miest. Park je 

príjemným miestom pre oddych nielen domácich obyvateľov, ale aj okoloidúcich turistov.[30] 

Mesto Krásno nad Kysucou 

 Krásno nad Kysucou (erb obce znázorňuje obrázok 3. 6) je 

najmladším mestom Slovenskej republiky, štatút mesta získalo v roku 

2001. Je hospodárskym, kultúrnym a obchodným strediskom 

Mikroregiónu Bystrická dolina. Nachádza sa v Žilinskom kraji, 

v okrese Čadca. Prvá písomná zmienka o obci ako o osade pochádza 

z roku 1325. Spracovanie dreva má v meste veľkú a dlhoročnú tradíciu. 

V minulosti tu pôsobil drevársky podnik, ktorý bol najväčší na 

strednom Slovensku a zamestnával mnoho ľudí z okolia – Kysucké 

drevárske závody. V meste sa nachádza Stredná odborná škola drevárska, ktorá funguje od 

roku 1986. Súčasným primátorom mesta je Ing. Jozef Grapa. 

Najvýznamnejšou pamiatkou mesta je kostol svätého Ondreja, ktorý bol dostavaný 

v roku 1868. Cez územie Krásna nad Kysucou viedli v minulosti, ale aj súčasnosti významné 

komunikačné uzly. V Krásne sa v minulosti našiel zub mamuta, ktorý môžeme dnes vidieť 

v kultúrnom dome, kde je otvorená expozícia Kysuckého múzea. Najzaujímavejšou atrakciou 

tohto múzea je replika mamuta v jeho životnej veľkosti.[13, 39] 

Rozloha obce: 27, 77 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 6 837 

Hustota obyvateľstva: 246,2  obyvateľov/km
2 

V meste Krásno nad Kysucou môžu turisti vidieť a navštíviť: 

 Vlastivedné múzeum, 

 Kostol svätého Ondreja, 

 Gotickú Madonu s dieťaťom, 

 Železobetónový most,  

 Most lásky a priateľstva.  

Obr. 3. 6: Erb mesta 

Krásno nad Kysucou 

Zdroj: www.mestokrasno.sk 
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 Kysucké múzeum v Čadci spravuje viacero expozícií, medzi ktoré patrí aj vlastivedné 

múzeum v Krásne nad Kysucou, ktoré láka návštevníkov predovšetkým replikou mamuta 

v životnej veľkosti. Nachádzajú sa tu aj ďalšie zaujímavé exponáty, ktoré dokumentujú faunu 

a flóru severozápadného Slovenska a archeologické nálezy pochádzajúce zo slovanského 

obdobia, ktoré boli nájdené v okolí.[12, 39] 

Kostol sv. Ondreja je neorománsky kostol, nachádza sa v centre mesta. Bol postavený 

v roku 1868 a je najväčším kostolom na Kysuciach. V kostole sa nachádza socha Panny Márie 

s Ježiškom, ktorá sa ako jediná pamiatka zachovala z predchádzajúceho dreveného kostola.  

Socha je Kysuckou národnou kultúrnom pamiatkou. Na kostole sú umiestnené štyri zvony, 

ktoré nesú mená svätých – svätý Ondrej, Sedembolestná Panna Mária, svätý Jozef 

a Umieračik.[35] 

 Socha gotickej Madony s dieťaťom pochádza z konca 15. storočia a je vysoká 113 

cm. Hlava sochy je jemne natočená na pravú stranu, na rukách drží dieťa, ktoré spasí svet. Má 

na sebe goticko zlatostrieborné šaty a červený plášť. V rokoch 2009 - 2010 bola 

zrekonštruovaná. Je umiestnená v kostole sv. Ondreja pri bočnom oltári, kde ju môžu veriaci 

vidieť. Patrí medzi najvzácnejšie pamiatky Kysúc z obdobia gotiky a bola zaradená medzi 

kultúrne pamiatky.[36] 

Železobetónový most je postavený cez rieku Bystrica a pochádza z roku 1891. Je na 

ňom umiestnená socha patróna a ochrancu mostov – socha Jana Nepomuckého. Most je 

jedným z najväčších železobetónových mostov, ktoré ostali zachované v strednej Európe z 19. 

storočia. Je najstarším železobetónovým mostom strednej Európy, ktorý je ešte stále 

v prevádzke.[39] 

Most nachádzajúci sa v časti Kalinov v minulosti zažil niekoľko katastrof, ktoré ho 

zničili, a preto bolo potrebné postaviť nový. Primátor mesta sa názvom Most lásky 

a priateľstva inšpiroval mostom v Paríži nachádzajúcom sa nad riekou Seinou Most bol 

slávnostne otvorený v roku 2010 a odvtedy sa teší veľkej obľube. Zaľúbené páry 

a novomanželia pripevňujú na most zámky, aby si tak poistili svoj vzťah a kľuč od zámku 

hádžu do rieky Bystrice, ich lásku tak nemôže nič ohroziť.[12] 
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Obec Lutiše 

 Obec Lutiše (erb obce znázorňuje obrázok 3. 7) ako jediná obec 

Mikroregiónu Bystrická dolina nepatrí do okresu Čadca, ale patrí do 

okresu Žilina. Rozprestiera sa na severe Žilinského kraja, medzi 

Kysuckou vrchovinou a národným parkom Malá Fatra.  Časti obce 

patria do Kysúc aj Horného Považia. Prvá písomná zmienka o obci 

pochádza z roku 1662. Príroda tu poskytuje výborné podmienky pre 

zber hríbov, ale aj pre turistiku, terénny beh, korčuľovanie 

a cykloturistiku. CHKO Čierna Lutiša bola v roku 1972 vyhlásená za prírodnú rezerváciu, kde 

sa vyskytujú vzácne rastliny, ale aj vysoká zver, medvede a diviaky. Súčasným starostom 

obce je Anton Štefko.[23] 

Rozloha obce: 37, 65 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 756 

Hustota obyvateľstva: 20,08 obyvateľov/km
2 

V obci Lutiše môžu turisti vidieť a navštíviť kostol svätého Štefana. 

 Kostol sv. Štefana pochádza z roku 1907 a bol zasvätený uhorskému kráľovi sv. 

Štefanovi. Ide o neklasickú jednoloďovú stavbu. V obci sa nachádza aj viacero kaplniek, 

krížov a tri zvonice.[24] 

Obec Dunajov 

Obec  Dunajov (erb obce znázorňuje obrázok 3. 8) sa 

rozprestiera na obidvoch brehoch rieky Kysuca. Počtom obyvateľov 

a rozlohou patrí medzi menšie obce, je obklopená Kysuckými 

Beskydami a Javorníkmi.  Obec je vzdialená približne 13 km od 

okresného mesta Čadca a približne 18 km od krajského mesta Žilina. 

Susedí s obcami Kysucký Lieskovec a Ochodnica a s mestom Krásno 

nad Kysucou. Prvá písomná zmienka o obci Dunajov pochádza z roku 

1598. Obec má svoj lyžiarsky vlek. Súčasnou starostkou obce je Mgr. Milada 

Chlastáková.[20] 

Obr. 3. 7: Erb obce 

Lutiše 

Zdroj: www.lutise.sk 

Obr. 3. 8: Erb obce 

Dunajov 

Zdroj: www.dunajov.sk 
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V obci sa nachádza Kostol Sedembolestnej Panny Márie, ktorý bol postavený v roku 

1996.  

Rozloha obce: 6, 06 km
2 

Počet obyvateľov k 31. 12. 2013: 1 181 

Hustota obyvateľstva: 194,88 obyvateľov/km
2 

3.2 Dopravná infraštruktúra mikroregiónu 

 Cestná obslužnosť mikroregiónu je dostatočná. Cez obce mikroregiónu prechádza 

cesta II. triedy II/520, ktorá tiež spája región Kysuce s regiónom Orava. Cesta II/520 tvorí 

súčasť cesty medzinárodného významu E57, ktorá prepája oblasť s Českou republikou 

a Poľskom. V jednotlivých obciach mikroregiónu sa na sieť obslužnej komunikácie napájajú 

aj cesty III. triedy, lesné, poľné a účelové cesty.[39] 

Spojenie medzi obcami a spojenie obcí s okolitými mestami zabezpečuje autobusová 

doprava. V každej obci sa nachádza niekoľko autobusových zastávok spolu s čakárenským 

priestorom. Vo väčšine obcí sú vybudované chodníky.  

Železničná obslužnosť je v Mikroregióne Bystrická dolina zaistená vlakovou 

stanicou v meste Krásno nad Kysucou a v obci Dunajov, cez ostatné obce mikroregiónu vlak 

nepremáva. Ďalšia najbližšia vlaková stanica sa nachádza v okresnom meste Čadca.  

V minulosti obce spájala lesná úvraťová železnica, ktorá slúžila na prepravu dreva. 

V roku 1972 bola železnica demontovaná, zachoval sa iba 11 km dlhý úsek, ktorý je súčasťou 

Múzea kysuckej dediny vo Vychylovke. Na trase bývalej železnice je v súčasnosti 

vybudovaná cyklotrasa, ktorá je využívaná nielen v lete, ale aj v zimnom období.   

Od roku 2012 je významným dopravným zariadením mikroregiónu cyklotrasa. 

Výstavba bola zahájená v auguste 2011 a trvala do októbra 2012. Trasa cyklotrasy vedie po 

telese bývalej lesnej úvraťovej železničky. Táto železnička viedla z Novej Bystrice do 

Oščadnice a fungovala od prvej polovice minulého storočia.  Projekt ,,Rekonštrukcia 

existujúcej úvraťovej železničky pre účely vytvorenia cyklotrasy” bol realizovaný k naplneniu 

cieľa ,,Zlepšenie dopravnej dostupnosti na poľsko-slovenskom pohraničí” z Programu 

cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013. Nástupným miestom je 

mesto Krásno nad Kysucou, kde je vybudované parkovisko pre automobily a pokračuje cez 
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obce Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica a Nová Bystrica. Cyklotrasa je 

pokračovaním Kysuckej cyklomagistrály, ktorej trasa začína v obci Kotešová a prechádza cez 

Javorníky na Kysuce. Má 131 km a končí v sedle Demänová v smere na Oravu. Medzi 

predmety poznávania patria prírodné, kultúrne, historické zaujímavosti a ľudová architektúra. 

Na cyklotrase boli usadené aj informačné tabule, lavičky, stojany na bicykle, odpadkové koše 

a taktiež sa tu nachádza zvislé a vodorovné turistické značenie. V Mikroregióne Bystrická 

dolina je cyklotrasa považovaná za jedinečnú atrakciu pre šport a oddych. Je vedená mimo 

hlavných ciest, čo prispieva k zvýšenej bezpečnosti. V letných mesiacoch je využívaná pre 

športy na asfaltovom povrchu ako je bicyklovanie a korčuľovanie, v zime poskytuje ideálne 

podmienky pre bežkárov.  

Cieľom projektu bolo zvýšenie záujmu o aktívny oddych, alternatívne druhy športu 

(cyklistika, korčuľovanie, bežky), spojiť jednotlivé obce a tým podporiť ich rozvoj. Po 

vyznačených cyklistických a turistických trasách je možné prejsť až do Poľskej republiky. 

Cyklotrasa začína v meste Krásno nad Kysucou a končí v obci Nová Bystrica.  

Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

v Rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007 – 2013.[39] 

3.3 Stravovacie a ubytovacie zariadenia 

V mikroregióne Bystrická dolina sa nenachádza dostatočné množstvo stravovacích 

a ubytovacích zariadení. Ponuka stravovacích a ubytovacích zariadení sa v mikroregióne 

vyvíja veľmi pomaly. Prevažuje ubytovanie v súkromí, typu rekreačných chát bez možnosti 

poskytovania stravy. V celom mikroregióne sa nachádza iba jeden hotel a to Hotel Bystričan 

v obci Stará Bystrica.  

3.3.1 Stravovacie služby 

 V mikroregióne sa nachádza niekoľko stravovacích zariadení, bufetov a pohostinstiev. 

Vo väčšine z nich je ponuka jedál veľmi podobná. Chýba tu stravovacie zariadenie, ktoré by 

poskytovalo netradičné jedlá v podobe miestnych špecialít typických pre tento kraj. 

V súčasnej dobe sa v mikroregióne nachádza približne 13 stravovacích zariadení, z ktorých 

prevažná časť nie je spojená s poskytovaním ubytovacích služieb. Niektoré z týchto 

stravovacích zariadení bývajú využívané k usporiadaniu osláv, krstín, karov, promócií alebo 
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menších svadieb. V obciach Dunajov, Lutiše a Klubina sa stravovacie zariadenia 

nenachádzajú.  

Najobľúbenejšími a najvyhľadávanejšími stravovacími zariadeniami v Mikroregióne 

Bystrická dolina sú reštaurácie Gazdovský šenk a Pod vežou, ktoré sa nachádzajú v meste 

Krásno nad Kysucou. Návštevníci si môžu vybrať zo širokej ponuky jedál a nápojov, vrátane 

pizze a niektorých kysuckých špecialít, ktoré ochutnal aj bývalý prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič.  Reštaurácia Gazdovský šenk je zariadená v starodávnom štýle, 

návštevníkov upúta starožitné zariadenie a miestnosti obložené drevom.  

Najnovšou reštauráciou v MBD je Bystrická reštaurácia, ktorá sa nachádza pri 

kruhovom objazde v obci Stará Bystrica. Reštaurácia je známa tým, že ako jediná 

v mikroregióne ponúka okrem klasických jedál aj poľovnícke špeciality a taktiež sa tu 

uskutočňujú kačacie a husacie hody. Súčasťou reštaurácie je barové posedenie, salónik a letná 

terasa.  

Jedno stravovacie zariadenie Cyklo bufet sa nachádza na cyklotrase oproti Mostu 

lásky a priateľstva v Krásne nad Kysucou. Prehľad o počte stravovacích zariadení na území 

mikroregiónu ponúka tabuľka 3. 1.  

Tab. 3. 1: Počet stravovacích zariadení v obciach Mikroregiónu Bystrická dolina 

Názov obce Počet stravovacích zariadení 

Dunajov 0 

Krásno nad Kysucou 2 

Zborov nad Bystricou 1 

Klubina 0 

Stará Bystrica 5 

Radôstka 1 

Nová Bystrica  4 

Lutiše 0 

Spolu 13 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.3.2 Ubytovacie zariadenia 

 Oficiálna štatistika, ktorá by evidovala počet návštevníkov a počet ich prenocovaní 

v ubytovacích zariadeniach Mikroregiónu Bystrická dolina nie je k dispozícii. Údaje o počte 

ubytovacích zariadení a ich kapacite som čerpala na internetových stránkach a z údajov, ktoré 

mi boli poskytnuté na obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. Pretože neexistuje oficiálna 

štatistika, údaje o počte lôžok môžu byť podhodnotené. Vybudovanie cyklotrasy ako aj iných 

kultúrnych pamiatok prispelo k výstavbe nových ubytovacích zariadení. V súčasnej dobe sa 

v mikroregióne nachádza 18 ubytovacích zariadení s celkovou kapacitou približne 230 lôžok, 

pričom v mnohých zariadeniach sú k dispozícii prístelky. Prevažuje ubytovanie v chatách 

s vlastnou kuchyňou bež možnosti poskytovania stravy. V obci Dunajov sa nenachádza žiadne 

ubytovacie zariadenie.  

Najväčším ubytovacím zariadením je Hotel Bystričan s kapacitou 45 lôžok, ktorý je 

zároveň jediným hotelom v mikroregióne a  nachádza sa v obci Stará Bystrica. Súčasťou 

hotela je reštaurácia a spoločenská miestnosť. Prehľad o počte ubytovacích zariadení ponúka 

tabuľka 3. 2.  

Tab. 3. 2: Počet ubytovacích zariadení v obciach Mikroregiónu Bystrická dolina 

Názov obce Počet ubytovacích zariadení Počet lôžok 

Dunajov 0  0 

Krásno nad Kysucou 2 31 

Zborov nad Bystricou 1 14 

Klubina 2 24 

Stará Bystrica 3 82 

Radôstka 3 21 

Nová Bystrica  4 32 

Lutiše 2 18 

Spolu 17        222 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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3.4 Kultúrny a spoločenský život v Mikroregióne Bystrická dolina 

 V obciach Mikroregiónu sa každoročne uskutočňujú rôzne kultúrne podujatia. 

Obyvatelia si tak pripomínajú rôzne tradície, folklór, remeslá, zvyky, ktoré sa podarilo 

zachovať dodnes. Pri spracovaní tejto podkapitoly som čerpala z interných dokumentov 

a internetových stránok členských obcí MBD. 

V obci Dunajov sa každý rok v mesiaci september uskutočňujú hodové slávnosti pod 

názvom Dunajovské hody. Prvý deň sa vo večerných hodinách koná na ihrisku hodová disco 

zábava, druhý deň začína slávnostnou svätou omšou v miestnom kostole a pokračuje bohatým 

programom (rôzne súťaže, vystúpenia mažoretiek, dychovej hudby, heligonkárov a pod.). 

Hodové slávnosti sa uskutočňujú v areáli futbalového ihriska, kde sa tiež nachádzajú rôzne 

predajné stánky trhovníkov, remeselníkov, stánky s občerstvením, ale aj kolotoče a ďalšie 

atrakcie. 

V meste Krásno nad Kysucou sa každoročne uskutočňuje niekoľko kultúrnych 

podujatí, pričom medzi najvýznamnejšie z nich patria: 

 Krasňanské hody – hodové slávnosti sa konajú v novembri na sv. Ondreja, ktorému je 

zasvätený miestny kostol, začínajú príhovorom primátora mesta a pokračujú 

vystúpením domácich súborov Krasňanka a FS Krásno, návštevníci majú možnosť 

ochutnať mäsové výrobky zo zabíjačky, ale aj vianočný punč, keďže sa hody 

uskutočňujú v zimnom mesiaci 

 Gospelové Kysuce – festival sa uskutočňuje v mesiaci september a trvá dva dni, na 

festivale sa prezentuje gospelová hudba zo Slovenska, ale aj z Českej republiky a 

Poľska, podporuje sa medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry a duchovného života   

 Svätojánsky jarmok – jarmok sa koná v mesiaci jún, vystupujú na ňom rôzne 

folklórne skupiny a haligonkári a stretávajú sa tu remeselníci nielen z Kysúc, ale aj zo 

Žiliny a okolia 

 Dni mesta Krásno nad Kysucou – trojdňové slávnosti sa uskutočňujú v mesiaci 

august, počas týchto dní sa konajú koncerty, rôzne športové súťaže a na záver 

slávností vždy vystúpi nejaká známa osobnosť, na minuloročných slávnostiach 

vystupoval zlatý slávik Peter Cmorík 

Obec Zborov nad Bystricou každoročne organizuje niekoľko kultúrnych podujatí. 

Medzi najobľúbenejšie patria: 
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 Jánske ohne – ohne sa pália v mesiaci jún na futbalovom ihrisku za doprovodu 

folklórnej skupiny Zborovanka 

 Stavanie a váľanie mája – tradične sa každý rok  30. apríla v obci uskutočňuje 

stavanie mája a 31. mája sa tento máj váľa, návštevníkom do tanca spieva folklórna 

skupina Zborovanka   

 Pochôdzka s Turvoňom – každý rok v mesiaci február sa v obci uskutočňuje 

pochôdzka folklórnej skupiny spolu s Turvoňom  

 Pochovanie basy – fašiangová zábava sa koná v mesiaci marec v sále obecného úradu, 

kde sa koná ľudová veselica 

 Trojdňové hodové slávnosti – hodové slávnosti bohaté na kultúrne podujatia sa konajú 

v mesiaci september, okrem niekoľkých moderných hudobných skupín spríjemňujú 

slávnosti aj folklórne skupiny, heligonkári a dychová hudba, nechýbajú predajné 

stánky, stánky remeselníkov aj so zabíjačkovými špecialitami, kolotoče, atrakcie 

a súťaže pre deti 

  V Obci Klubina sa uskutočňujú súťaže terénnych áut na krátkych úsekoch medzi 

bránky, OFFROAD TRIAL, kde si vodiči v miestnom kameňolome dokazujú svoju zručnosť. 

Okrem slovenských súťažiacich sa podujatia zúčastňujú aj súťažiaci z okolitých štátov. 

Preteky sa konajú v mesiaci september.  

Obec Stará Bystrica organizuje ročne niekoľko slávností, najvýznamnejšie sú:  

 Dedinský pohár – ide o hasičskú súťaž, ktorá sa koná v mesiaci október v športovo-

oddychovom areáli na Lánoch, súťaže sa zúčastňujú muži, ale aj ženy, dievčatá 

a chlapci   

 Oslavy zvrchovanosti – bohatý trojdňový program s viacerými podujatiami ako napr. 

posedenie pri hudbe s výhľadom na nočný orloj, rozhovory so zaujímavými hosťami, 

turnaj v nohejbale o pohár obce, zapáli sa vatra zvrchovanosti a zasadí sa lipa do Aleje 

zvrchovanosti, tanečná zábava a pod., oslavy zvrchovanosti sa konajú v mesiaci jún 

Obec Nová Bystrica, ktorej súčasťou je Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, 

organizuje ročne niekoľko kultúrnych podujatí a expozícií. Medzi najznámejšie 

a najnavštevovanejšie patria: 

 Furmanská súťaž – v spolupráci so Zväzom chovateľov koní organizuje obec 

v mesiaci apríl furmanskú súťaž, ktorá býva zahájená vozovým sprievodom a prebieha 
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vo viacerých disciplínach,  súťaže sa zúčastňujú furmani zo Slovenska, Poľska 

a Českej republiky 

 Ľudová muzika – podujatie sa koná v mesiaci február v sále domu kultúry, tanečná 

zabáva kopíruje staré zvyky, tanečníci majú oblečené kroje, hrá ľudová hudba, ako 

občerstvenie sa podáva domáca klobása a popíja sa varené víno, o polnoci sa 

pochováva basa, čo znamená, že sa začína 40-dňové pôstne obdobie  

 Kids party Nová Bystrica – hlavnými hosťami tohto podujatia sú deti všetkých 

vekových kategórií, podujatie sa koná v športovom areáli, v ktorom sa nachádza 

skatepark a detské ihrisko, počas celého dňa hrá hudba a podáva sa občerstvenie, 

podujatie sa koná v auguste 

 Heligónka spieva – vystúpenie heligonkárov a harmonikárov zo Slovenska, Českej 

republiky a Poľska sa uskutočňuje v mesiaci september v dome kultúry  

V Múzeu kysuckej dediny sa každoročne uskutočňuje niekoľko podujatí, pričom sa 

niektoré z nich viackrát do roka opakujú. Jedná sa predovšetkým o udalosti, kde si návštevníci 

pripomínajú staré zvyky, tradície, kroje, folklór, konajú sa rôzne súťaže, prezentácie remesiel, 

ochutnávky tradičných kysuckých jedál a pod. Podujatia, výstavy a expozície prebiehajú 

v skanzene v období od mája do októbra a jedno predvianočné podujatie sa koná v mesiaci 

december. Medzi najvýznamnejšie patria: 

 Sadíme mi máje – podujatie sa uskutočňuje v mesiaci máj, otvára sa brána skanzenu 

a železnice, uskutočňuje sa svätá omša a stavia sa máj, prvýkrát v roku sa zakúri 

v parnej lokomotíve 

 Kuchyňa starých materí – návštevníci môžu ochutnať tradičné kysucké jedlá 

pripravené priamo v skanzene, uskutočňuje sa každý mesiac počas sezóny a jedlá sa  

odlišujú podľa témy, jedná sa napr. tradičné kysucké polievky, sladké jedlá, tradičné 

jedlá pripravované zo zemiakov alebo kapusty, zabíjačkové špeciality a pod.  

 Už som sa oženil, už je darmo – v mesiaci jún kysucké folklórne súbory prezentujú 

svadobné zvyky, koná sa svätá omša  

 Lúčka, lúčka zelená – kosí sa a vyžína tráva, prezentuje sa kosenie trávy kosákom 

a prebieha výstava pracovného náradia, podujatie prebieha v mesiaci jún  

 Jánska noc má čarovnú moc – múzeum spolu s Kysuckou knižnicou pripravuje 

netradičné čítanie kníh v skanzene, ktoré sa uskutočňuje v mesiaci jún 
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 Pásli ovce valasi – nedeľa ovčiarov, počas ktorej sa strihajú ovce, varí baraní guláš 

a halušky, ťahajú sa korbáčiky a taktiež sa uskutočňuje svätá omša  

 Zatváranie brán skanzenu – týmto dňom v mesiaci október je oficiálne ukončená 

sezóna v skanzene 

V ďalších dvoch obciach Radôstka a Lutiše sa tiež uskutočňujú hodové a folklórne 

slávnosti, ale nie v takom rozsahu ako v ostatných obciach mikroregiónu.  

V zimných mesiacoch sa na cyklotrase uskutočňujú preteky bežeckého lyžovania pod 

názvom Krasňanská stopa, beží sa z Krásna nad Kysucou do obce Zborov nad Bystricou 

a naspäť.  

V členských obciach mikroregiónu sa ďalej uskutočňujú kultúrne podujatia Uvítanie 

detí do života, Úcta k starším, Deň detí, Deň matiek, Príchod Mikuláša, Vianočné trhy a pod. 

Organizujú sa aj rôzne výstavy ručných prác.[39]  
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4 MOŽNOSTI ĎALŠIEHO ROZVOJA MIKROREGIÓNU 

BYSTRICKÁ DOLINA 

Problémy Mikroregiónu Bystrická dolina v oblasti cestovného ruchu sa dajú iba veľmi 

ťažko kvantifikovať pomocou sekundárnych dát. Množstvo informácií za obce je možné 

dohľadať iba veľmi ťažko, preto som čerpala predovšetkým z informácií, ktoré mi boli 

poskytnuté na obecných úradoch členských obcí a z informácií poskytnutými starostami obcí.  

Zo zistených informácií vyplýva, že v riešenom mikroregióne sa nenachádza 

dostatočný počet ubytovacích a stravovacích zariadení. V posledných rokoch sa ich počet 

neznižuje, ale ani nezvyšuje, pričom počet turistických atrakcií a udalostí, ktoré lákajú 

turistov pomaly rastie. Chýbajú ubytovacie zariadenia, ktoré by ovplyvnili rozhodnutie 

návštevníkov zdržať sa na území mikroregiónu dlhšie ako jeden deň. Podľa zistených 

informácií sa v mikroregióne nachádza celkovo 17 ubytovacích zariadení (iba 3 z nich 

ponúkajú stravu), 13 stravovacích zariadení a niekoľko pohostinstiev, v troch obciach sa 

nenachádza ani jedno stravovacie zariadenie a v jednej obci sa nenachádza žiadne ubytovacie 

zariadenie.  

V obciach mikroregiónu sa nachádza niekoľko prírodných, historických a kultúrnych 

atraktivít, ktoré lákajú turistov. Medzi najvýznamnejšie patrí Slovenský orloj a rozhľadňa na 

vrchu Bobovec v obci Stará Bystrica, Múzem kysuckej dediny a lesná úvraťová železnička 

v obci Nová Bystrica – Vychylovka a predovšetkým cyklotrasa, ktorá vedie celým územím 

mikroregiónu. Taktiež sa tu uskutočňujú rôzne kultúrne podujatia, súťaže, výstavy, kde si 

návštevníci pripomínajú tradície, zvyky, folklór, remeslá a pod.  

Predchádzajúca kapitola sa zaoberá charakteristikou členských obcí Mikroregiónu 

Bystrická dolina a tak poskytuje obraz o kvalite jeho služieb a problémoch v rámci 

cestovného ruchu. 

Táto kapitola je zameraná na SWOT analýzu, dotazníkový prieskum u funkcionárov 

mikroregionálného združenia, vyhodnotenie dotazníka a na možnosti ďalšieho rozvoja 

cestovného ruchu v riešenom mikroregióne. Dotazníkový prieskum nebol uskutočnený 

u turistov, ale u funkcionárov Mikroregiónu Bystrická dolina. 
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4.1 Vyhodnotenie dotazníka 

 

Zber údajov v prieskume bol realizovaný prostredníctvom dotazníka, ktorého úlohou 

je poskytnúť informácie o cestovnom ruchu z pohľadu členov Mikroregiónu Bystrická dolina. 

Dotazník slúžil ako podklad pre zhodnotenie súčasného stavu cestovného ruchu a pre 

navrhovanie ďalších možností jeho rozvoja v MBD.  

Cieľovou skupinou pre vyplnenie dotazníka sa stali starostovia členských obcí 

Mikroregiónu Bystrická dolina. Dotazník vyplnilo 6 starostov, jeden primátor a jeden starosta 

aj po viacerých návštevách obecného úradu nebol zastihnutý.   

Dotazník pozostával z 13 otázok (uzatvorené a otvorené), z toho 5 otázok bolo 

zameraných na osobné údaje a ďalších osem otázok sa týkalo MBD, predovšetkým 

cestovného ruchu. Výsledky z dotazníkového prieskumu sú zaznamenané pod jednotlivými 

otázkami a použitý dotazník sa nachádza v prílohe č. 1. 

Výsledky z dotazníkového prieskumu 

Otázka č. 1. Uveďte Vaše pohlavie. 

Dotazník vyplnilo 5 mužov a 2 ženy. Percentuálne vyjadrenie zobrazuje graf 4. 1.  

Graf 4. 1: Pohlavie účastníkov prieskumu 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č. 2. Do akej vekovej skupiny patríte? 

Vekové skupiny od 31 do 40 rokov, od 41 do 50 rokov a nad 50 rokov boli rovnako zastúpené 

a to počtom 2 opýtaných. Vekovú skupinu do 30 tvoril 1 opýtaný. Percentuálne vyjadrenie 

zobrazuje graf 4. 2.  

29% 

71% 

ženy 

muži 
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Graf 4. 2: Veková skupina účastníkov prieskumu 

 

 

 

 

 

  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č. 3. Aké je Vaše zamestnanie? 

Šiesti opýtaní sú starostami členských obci Mikroregiónu Bystrická dolina a jeden opýtaný je 

primátorom členského mesta.  

Otázka č. 4. Aké je Vaše najvyššie dosiahnuté vzdelanie? 

Najväčšiu skupinu opýtaných tvoria ľudia, ktorých najvyššie dosiahnuté vzdelanie je 

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a to 6 opýtaných. Stredoškolské vzdelanie 

s maturitou zastáva 1 opýtaný. Percentuálne vyjadrenie zobrazuje graf 4. 3.  

Graf 4. 3: Najvyššie dosiahnuté vzdelanie účastníkov prieskumu  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Otázka č. 5. Akú zastávate funkciu v Mikroregióne Bystrická dolina? 

Všetci opýtaní sú členmi Mikroregiónu Bystrická dolina, 1 predseda a 6 členov. 

86% 
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vysokoškolské vzdelanie 

stredoškolské s maturitou 
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28% 
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29% 
do 30 rokov 

od 31 do 40 rokov 
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Otázka č. 6. Považujete rozvoj cestovného ruchu za dôležitý segment rozvoja MBD? 

Všetci opýtaní sa zhodli na jednoznačnej odpovedi áno.  

Otázka č. 7. Je podľa Vás propagácia MBD dostačujúca? 

Pri tejto otázke opýtaní odpovedali, či je podľa nich propagácia MBD dostačujúca v rámci 

MBD, v rámci Žilinského kraja a v rámci Slovenskej republiky. Pokiaľ zvolili možnosť nie, 

mali na výber formy propagácie, kde mohli zvoliť, ktorá forma je podľa nich najvhodnejšia.  

Šesť opýtaných si myslí, že propagácia mikroregiónu v MBD je dostačujúca, jeden opýtaný 

uviedol, že podľa jeho názoru nie je dostačujúca a ako najvhodnejšiu formu propagácie zvolil 

možnosť Iná a doplnil kombinovanú formu propagácie, ktorú tiež uviedol aj pri propagácii 

MBD v rámci Žilinského kraja a v rámci Slovenskej republiky. Percentuálne vyjadrenie 

zobrazuje graf 4. 4.  

Graf 4. 4: Miera dostatočnosti propagácie MBD v rámci MBD 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Traja opýtaní si myslia, že propagácia MBD v rámci Žilinského kraja je dostačujúca. Štyria 

opýtaní si myslia, že nie je dostačujúca a pri výbere najvhodnejšej formy vybrali viac 

možností, pričom najvhodnejšou formou je podľa nich mediálna forma. Percentuálne 

vyjadrenie zobrazuje graf 4. 5.  

 

 

 

 

86% 

14% 

áno nie 
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Graf 4. 5: Miera dostatočnosti propagácie MBD v rámci Žilinského kraja 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Všetci siedmi opýtaní si myslia, že propagácia MBD v rámci Slovenskej republiky nie je 

dostačujúca a pri výbere najvhodnejšej formy niektorí z nich uviedli viac možností, pričom 

najvhodnejšiu formu propagácie v rámci Slovenskej republiky vidia v mediálnej forme.  

Otázka č. 8. Nachádza sa podľa Vás v MBD dostatok stravovacích zariadení, ktoré by 

ponúkali tradičné kysucké jedlá? 

Šesť opýtaných si myslí, že sa na území MBD nenachádza dostatok stravovacích zariadení, 

ktoré ponúkajú tradičné kysucké jedlá a jeden opýtaný si myslí, že sa na území MBD 

nachádza dostatok týchto stravovacích zariadení. Percentuálne vyjadrenie zobrazuje graf 4. 6. 

Graf 4. 6: Dostatok stravovacích zariadení s ponukou tradičných kysuckých jedál 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Otázka č. 9. Aký máte názor na ubytovacie zariadenia vyššieho štandardu? Prispelo by 

podľa Vás jeho vybudovanie na území MBD k rozvoju cestovného ruchu? 

Všetci opýtaní zastávajú názor, že by bolo vhodné vybudovať na území MBD ubytovacie 

zariadenie vyššieho štandardu, ktoré by prilákalo aj náročnejšiu klientelu. Podľa ich názoru by 

takéto zariadenie určite prispelo k rozvoju cestovného ruchu v MBD. 

Otázka č. 10. V čom vidíte najväčší prínos pre MBD vybudovaním cyklotrasy? 

Pri tejto otázke opýtaní vyjadrovali svoj názor, v čom vidia prínos cyklotrasy v rozvoji 

cestovného ruchu, v rozvoji podnikania a v živote obyvateľov MBD.  

Najväčší prínos cyklotrasy v rozvoji cestového ruchu vidia v prilákaní turistov a to nielen 

z regiónu, vo zvýšenom počte návštevníkov a vo zviditeľnení MBD. Cyklotrasa je prínosom 

rozvoja cykloturistiky a bežeckého lyžovania.  

Prínos v rozvoji podnikania opýtaní vidia predovšetkým v pomalom rozvoji služieb 

a zveľaďovaní zariadení cestovného ruchu, čo spôsobilo väčšie množstvo turistov vďaka 

cyklotrase.  

V živote obyvateľov Mikroregiónu Bystrická dolina označili opýtaní za prínos zlepšujúci sa 

životný štýl a tým aj zdravotný stav obyvateľov. Obyvatelia MBD využívajú cyklotrasu pre 

rekreáciu, oddych a pobyt v prírode. Cyklotrasa slúži aj ako priestor pre aktívne využívanie 

ich voľného času, ale aj ako spôsob náhrady klasickej dopravy. Prínos cyklotrasy v živote 

obyvateľov vidia aj vo zvýšení bezpečnosti cyklistov a chodcov a odľahčení cestnej dopravy 

od chodcov.  

Otázka č. 11. Je podľa Vás spolupráca obcí MBD výhodná? V čom spočíva najväčšia 

výhoda spolupráce? 

Všetci starostovia MBD vidia spoluprácu ako výhodnú, ani jeden nenašiel nevýhodu tejto 

spolupráce. Okrem získavania dotácií a financovaní projektov, pre ktoré sa väčšinou 

mikroregióny zakladajú, vidia starostovia výhody aj v lepšej spoločnej propagácii, vzájomnej 

dohode o vývoji, vzájomnej koordinácií postupov a lepšieho využitia potenciálu rozvoja celej 

oblasti MBD. Členské obce sa dohodnú na jednom spoločnom cieli a všetky obce sa snažia 

o jeho dosiahnutie.  
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Otázka č. 12. Myslíte si, že je dôležité v rámci MBD spracovanie Strategického rozvojového 

plánu? 

Na túto otázku všetci opýtaní jednoznačne odpovedali áno, je dôležitý, od neho závisí ako sa 

bude MBD ďalej rozvíjať. V súčasnosti MBD nemá Strategický rozvojový plán, ale pracuje 

sa na ňom, je v štádiu rozpracovanosti. V danom dokumente sa stanoví spoločný cieľ pre celý 

mikroregión a taktiež stanovia čiastkové ciele pre jednotlivé obce, pretože každá obec má iné 

výhody a možnosti a nemôže byť v každej obci zrealizované všetko.  

Otázka č. 13. Ako hodnotíte vybavenosť MBD pre cestovný ruch? 

Pri tejto otázke opýtaní v každom riadku zakrúžkovali podľa svojho názoru jednu odpoveď. 

Percentuálne vyjadrenie je zobrazené v grafoch 4. 7 až 4. 16.  

Údaje uvedené v tabuľke  4. 1 sú v percentách.  

Tab. 4. 1: Hodnotenie vybavenosti Mikroregiónu Bystrická dolina pre cestovný ruch 

 veľmi 

dobre 

skôr  

dobre 

skôr 

zle 

veľmi 

zle 

Neviem 

Posúdiť 
Rozsah ubytovacích služieb   14,29 85,71   

Rozsah stravovacích služieb  42,86 57,14   

Rozsah rekreačných služieb   28,57 57,14 14,29  

Ponuka služieb pre cyklistov (požičovne, servis)  14,29 28,57 57,14  

Dopravná infraštruktúra (cesty, parkoviská)  57,14 42,86   

Dostupnosť hromadnou dopravou  85,71  14,29  

Ponuka akcií, podujatí pre voľný čas 28,57 57,14 14,29   

Počet pamiatok a turistických atraktivít  71,43 28,57   

Podmienky pre zimné športy  57,14 42,86   

Vybavenosť atrakciami pre deti  57,14 42,86   
Zdroj: vlastné spracovanie 

Graf 4. 7: Hodnotenie ubytovacích služieb   Graf 4. 8: Hodnotenie stravovacích služieb  

                

Zdroj: vlastné spracovanie    Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 4. 9: Hodnotenie rekreačných služieb             Graf 4. 10: Hodnotenie služieb pre cyklistov 

   

Zdroj: vlastné spracovanie   Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4. 11: Dopravná infraštruktúra           Graf 4. 12: Dostupnosť hromadnou dopravou 

               

Zdroj: vlastné spracovanie     Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Graf 4. 13: Ponuka akcií a podujatí                            Graf 4. 14: Pamiatky a turistické atraktivity 

   

Zdroj: vlastné spracovanie   Zdroj: vlastné spracovanie 
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Graf 4. 15: Podmienky pre zimné športy   Graf 4. 16: Vybavenosť atrakciami pre deti  

                  

Zdroj: vlastné spracovanie      Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Zo zistených informácií vyplýva, že prevažná časť opýtaných považuje rozsah ubytovacích 

služieb a rozsah stravovacích služieb v MBD za skôr zlý, rovnako aj ponuku rekreačných 

služieb. Ponuku služieb pre cyklistov (požičovne, servis) väčšina považuje za veľmi zlú. 

Dopravnú infraštruktúru a dostupnosť hromadnou dopravou väčšina opýtaných hodnotila skôr 

dobre ako aj počet pamiatok a turistických atrakcií na území MBD. Štyria opýtaní zo 

siedmich si myslia, že ponuka akcií a podujatí pre voľný čas, podmienky pre zimné športy 

a vybavenosť atrakciami pre deti je v MBD skôr dobrá.   

 

Na záver dotazníka mali opýtaní možnosť ešte niečo dodať k problematike cestovného ruchu 

v Mikroregióne Bystrická dolina. Túto možnosť využili iba traja opýtaní, ktorí si myslia, že je 

potrebné rozvíjať služby cestovného ruchu, zlepšiť podmienky pre lyžovanie, obnoviť 

chátrajúce lyžiarske vleky a naďalej udržiavať životaschopný a konkurenčný potenciál.  

 

4.2 SWOT analýza Mikroregiónu Bystrická dolina 

 

Silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby sú vo SWOT analýze Mikroregiónu 

Bystrická dolina (MBD) spracované so zameraním na cestovný ruch. Výsledky analýzy 

umožňujú posúdiť súčasný stav a slúžia ako podklad pre navrhnutie niektorých opatrení.  

Pri spracovaní SWOT analýzy Mikroregiónu Bystrická dolina som vychádzala 

predovšetkým z predchádzajúcej 3. kapitoly, z vlastných poznatkov a z informácií, ktoré som 

získala z dotazníkového prieskumu. Uvedené silné stránky, slabé stránky, príležitosti a hrozby 

nie sú usporiadané podľa významnosti.  

 

57% 43% 

skôr dobre 

skôr zle 57% 43% 

skôr dobre 

skôr zle 



 

55 
 

Silné stránky MBD 

 dostatočná cestná obslužnosť, 

 kladný prirodzený prírastok obyvateľov, 

 novovybudovaná cyklotrasa, 

 infokiosky pred obecnými úradmi členských obcí, 

 CHKO Kysuce a ďalšie prírodné, historické a kultúrne pamiatky, 

 vhodné podmienky na turistiku, cykloturistiku a korčuľovanie, 

 v zime vhodné podmienky pre bežkárov, 

 udržiavanie ľudových tradícií, zvykov a remesiel, 

 obľúbené folklórne skupiny, 

 lesy plné hríbov a lesných plodov, 

 zdravý životný štýl, 

 zvyšujúci sa záujem miestnych obyvateľov o podnikanie, 

 dobrá dostupnosť do lyžiarskeho strediska Veľká Rača, 

 existencia inštitúcie, ktorá sa schádza a spolupracuje. 

Slabé stránky MBD 

 neúplné využívanie foriem propagácie, 

 nerozvinutá agroturistika a hipoturistika, 

 nedostatočný počet stravovacích a ubytovacích zariadení,   

 absencia ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu, 

 chýbajú stravovacie zariadenia, ktoré by ponúkali tradičné kysucké jedlá, 

 absencia wellness služieb a bazénov, 

 absencia požičovní a servisu bicyklov, 

 nerozvinutý kongresový turizmus, 

 nízky výskyt informačných služieb pre podnikateľov, 

 chátrajúce lyžiarske vleky, 

 v súčasnosti nie je vypracovaný strategický plán rozvoja. 
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Príležitosti MBD 

 výhodná geografická poloha v blízkosti hôr,  

 blízka dostupnosť do MBD z Poľska a z Českej republiky, 

 zvyšujúci sa dopyt po turistike, cykloturistike a agroturistike, pre ktoré MBD ponúka 

vhodné podmienky, 

 možnosti ďalej rozvíjať cezhraničnú spoluprácu, 

 dostupnosť finančnej podpory pri realizácií projektov cestovného ruchu, 

 možnosti využiť skúsenosti z oblasti rozvoja agroturistiky z ostatných krajov SR.  

Hrozby MBD 

 nedostačujúca propagácia MBD v rámci Slovenskej republiky,  

 odchod kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu z dôvodu nízkej ceny práce, 

 zvyšujúca sa konkurencia k susedným atraktivitám, 

 nízka ochrana zhoršujúceho sa stavu lesov v kraji, 

 nízka úroveň finančných zdrojov obcí mikroregiónu pre cestovný ruch. 

Zo SWOT analýzy vyplýva, že potenciál rozvoja cestovného ruchu Mikroregiónu 

Bystrická dolina spočíva najmä vo vhodnej geografickej polohe, v dobrých prírodných 

podmienkach, ktoré umožňujú rozvoj nielen letnej, ale aj zimnej turistiky, atraktivitu 

riešeného mikroregiónu zvyšuje aj pôvodnosť a tradičnosť daného územia. Mikroregión sa 

nachádza na severozápade Slovenskej republiky v blízkosti hraníc s Českou republikou 

a Poľskom, čo priláka aj zahraničných turistov a to prispeje k rozvoju cestovného ruchu.  

4.3 Návrhy na rozvoj cestovného ruchu v Mikroregióne Bystrická dolina 

Mikroregión Bystrická dolina disponuje významným prírodným a kultúrnym 

potenciálom, ktorý môže využiť pri rozvoji cestovného ruchu. V súčasnej dobe je tento 

potenciál veľmi málo využitý. Z atraktívneho a nenarušeného prírodného prostredia 

a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území MBD vyplýva vhodný potenciál pre 

rozvoj cestovného ruchu. Územie obklopené zalesnenými vrchmi vytvára vhodné podmienky 

pre turistiku, cykloturistiku, zimné športy, vidiecky cestovný ruch a agroturistiku.                       
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Tento rozvojový potenciál naráža na bariéry, ktorými sú: 

 nedostačujúca ponuka služieb pre návštevníkov, 

 absencia športových zariadení, 

 nedostačujúca propagácia mikroregiónu s rámci Slovenskej republiky ako turistickej 

destinácie. 

Navrhované riešenia sa týkajú existujúcich silných stránok (šiestich), ktoré sú uvedené 

v SWOT analýze a odstraňovania vyššie uvedených bariér. K rozvoju cestovného ruchu by 

prispelo realizovanie aktivít v oblastiach ubytovacích a reštauračných služieb, rekreačného 

a športového cestovného ruchu, vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.  

Z hľadiska podnikania v agroturistike a hipoturistike je dôležité vyvolať záujem 

miestnych obyvateľov o podnikanie. Jedným z vhodných riešení je vytvoriť informačný 

systém pre podnikateľov, ktorý by usmerňoval potenciálnych podnikateľov k založeniu 

podniku a poskytoval im informácie o možnostiach finančnej podpory.  

Nedostatkom Mikroregiónu Bystrická dolina je jej zviditeľnenie. Väčšina ubytovacích 

zariadení nemá svoju internetovú stránku. Nedostatočná propagácie nie je problémom  iba 

jednotlivých prevádzkovateľov, ale celého mikroregiónu. Taktiež chýba aj prezentácia 

mikroregiónu na veľtrhoch cestovného ruchu, čo by umožnilo jeho propagáciu. Nástrojom na 

prilákanie návštevníkom by sa mohli stať aj kultúrne podujatia, ktorých sa na území MBD 

uskutočňuje dostatočné množstvo počas celého roka. Možným riešením je vytvorenie 

spoločnej marketingovej kampane celého Mikroregiónu Bystrická dolina.  

V posledných rokoch bol na území mikroregiónu zaznamenaný rastúci počet 

návštevníkov a to najmä kvôli cyklotrase a Slovenskému orloju v obci Stará Bystrica, avšak 

ponuka pre turistov naďalej nie je vyvážená. Na jednej strane mikroregión ponúka turistom 

niekoľko alternatív ako využiť voľný čas, na druhej strane úroveň služieb je veľmi nízka. 

V mikroregióne sa nenachádzajú ľudové stravovacie zariadenia, ktoré by ponúkali svojim 

zákazníkom tradičné kysucké jedlá. Sčasti tieto jedlá ponúka reštaurácia Gazdovský šenk 

v Krásne nad Kysucou, napriek tomu  je sortiment týchto jedál úzky. V mikroregióne taktiež 

chýbajú športové zariadenia, na celom území sa nachádza iba jedno fitness centrum, 
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nenachádza sa tu žiaden bowling, či zariadenia spojené s vodou, ktoré sú veľmi obľúbené 

najmä počas letných mesiacov.  

Za najživšie centrum cestovného ruchu v Mikroregióne Bystrická dolina je v súčasnej 

dobe považovaná Národopisná expozícia kysuckej dediny vo Vychylovke, ktorá ponúka 

návštevníkom kultúrno-historické zaujímavosti. Nachádza sa tu 34 stavieb a expozícia sa 

zaraďuje medzi najrozsiahlejšie tohto druhu na území Slovenskej republiky. Súčasťou je 

úzkokoľajová lesná úvraťová železnica, ktorá je jedinou fungujúcou lesnou železnicou 

v Európe. Každoročne sa tu uskutočňuje množstvo kultúrnych podujatí a výstav. Napriek 

tomu sa v areáli nenachádza vhodné stravovacie zariadenie. Súčasťou múzea je jeden bufet, 

ktorého sortiment jedál je veľmi úzky. Možným riešením by bolo vybudovanie 

stravovacieho zariadenia priamo v areáli, ktorého sortiment jedál by bol zameraný 

predovšetkým na typické kysucké jedlá zo zemiakov, kapusty, bryndze a žinčice, ktoré sú 

charakteristické pre tento kraj.  

Možnosťou ďalšieho zatraktívnenia skanzenu by bolo rozšíriť ponuku 

o agroturistické aktivity napr. v podobe chovania domácich zvierat, ovčiarstva, ktoré by 

mohlo byť spojené s ukážkou dojenia, strihania, spracovania vlny a výroby syra. Ďalšou 

z možností by mohol byť chov koní priamo v areáli skanzenu, čo by mohlo viesť 

k hipoturistike. Taktiež by v skanzene nemala chýbať možnosť zakúpiť si tradičné výrobky 

od rezbárov, drotárov, ale aj textilné a potravinárske výrobky. Tieto výrobky by do skanzenu 

mohli dodávať miestni obyvatelia, čím by vznikla pre nich možnosť dodatočného príjmu.  

V Mikroregióne Bystrická dolina sa nenachádzajú adekvátne športové zariadenia, 

preto je dôležité ich vybudovanie a zaradenie do ponuky cestovného ruchu. Chladné podnebie 

a dlhé zimné mesiace poskytujú vhodné podmienky pre vybudovanie zimného klziska, ktoré 

by slúžilo predovšetkým pre športovcov ľadového hokeja a priaznivcov verejného 

korčuľovania. Základ klziska tvorí betónová plocha, ktorá by sa dala využívať aj mimo zimnú 

sezónu, napr. na hokejbal.  

Jedným z ďalších možných riešení by bolo vybudovanie tenisového centra, ktoré by 

tvorili krytá hala s ihriskami a zázemím a exteriérové ihriská, ktoré by bolo možné v zimnom 

období prekryť nafukovacou halou.    



 

59 
 

Ďalším možným riešením je vybudovanie viacúčelového športového zariadenia, 

ktorého súčasťou by boli basketbalové ihrisko, ihrisko pre volejbal a hádzanú, futbalové 

ihrisko, tenisové a bedmintonové kurty. Ihriská by malo byť možné zakryť nafukovacou 

halou, čo by zabezpečilo celoročné využívanie zariadenia.  

Športovo-rekreačné zariadenia by bolo vhodné doplniť aj o vodný areál. Na celom 

území sa nenachádza ani jedno vodné zariadene, preto by bolo vhodné jeho vybudovanie 

aspoň ako súčasť ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu.  

Rozvoj športových a rekreačných aktivít by som navrhovala v obci Nová Bystrica 

v časti Podrycierová, jedná sa o údolie pod kopcom Javorina, kadiaľ vedie aj štátna hranica 

s Poľskou republikou. Vhodná geografická poloha a prírodné podmienky Mikroregiónu 

Bystrická dolina ponúkajú možnosti pre vytvorenie rekreačného a športového centra na 

celoslovenskej úrovni. Zvlnené priestory lúk a lesov, svahy, prírodné prostredie ponúkajúce 

krásne výhľady a dopravné spojenie s Poľskom, sú predpokladom pre atraktívne dovolenkové 

územie s celosezónnym zastúpením aktivít bez ohľadu na vekové kategórie návštevníkov. Išlo 

by o vytvorenie rekreačných podcentier, ktoré by slúžili rôznym cieľovým skupinám. Svojím 

vybavením by bol areál lákadlom nielen pre milovníkov zimných, ale aj letných športov. 

Súčasťou zimného areálu by bola trasa psích záprahov, lyžiarske zjazdovky pre 

začiatočníkov aj pokročilých lyžiarov, predajný stánok lístkov na vleky, stanica lanovky, 

lyžiarska škôlka a škola. Letné adrenalínové centrum by tvorili lezecké steny, bobová 

dráha, opičia dráha a oddychovú časť by tvorilo golfové ihrisko. Počas celého roka by 

návštevníci mali k dispozícii bezplatné parkovisko s informačným kioskom, predajné stánky 

lístkov a suvenírov, stanicu lanovky, požičovňu a servis športových nástrojov, reštauráciu 

a bufet. Golfový areál by tvorilo golfové ihrisko s cvičnými plochami a potrebným zázemím, 

reštaurácia a klubový priestor. V areáli by sa nenachádzalo ubytovacie zariadenie, preto by 

bolo vhodné, aby sa nachádzalo v okolí alebo v susedných dedinách.  

Vhodným riešením je vybudovanie ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu, 

ktoré by množstvom, ale aj kvalitou služieb bolo schopné vyhovieť požiadavkám aj 

náročnejších klientov. Okrem ubytovacích služieb by malo zariadenie poskytovať stravovacie 

služby nielen pre ubytovaných návštevníkov, ale aj pre verejnosť. Sortiment jedál by mal 

zahŕňať okrem klasickej kuchyne, aj tradičnú kysuckú kuchyňu a v dnešnej dobe by nemala 

chýbať ani ponuka jedál pre vegetariánov. Súčasťou reštaurácie by mala byť letná terasa, 
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ktorá by slúžila návštevníkom hlavne počas horúcich letných mesiacov. V ubytovacom 

zariadení by sa malo tiež nachádzať relaxačné centrum vrátane bazéna, detského bazéna, 

vírivky a sauny, pretože na celom území MBD sa nenachádza ani jedno zariadenie, ktoré by 

bolo spojené s vodou. Návštevníkom by malo byť k dispozícii bezplatné parkovisko. 

V exteriéri ubytovacieho zariadenia by nemali chýbať atraktivity pre deti, ako je detské 

ihrisko, pieskovisko, tenisový kurt a pod. Súčasťou komplexu by mohol byť aj bazén, ktorý 

by sa nachádzal vonku a slúžil by ako menšie letné kúpalisko.   

Mikroregión ponúka vhodné podmienky aj pre vytvorenie hipocentra s rančom, 

ktorého súčasťou by bola jazdiareň a hipotrasa. Ideálne podmienky na vybudovanie 

chodníkov pre prechádzky na koňoch ponúka územie Harvelky a Riečnice. Kopcovitý terén 

v okolí pred priehradou poskytuje podmienky pre vytvorenie okruhov s rôznou dĺžkou a s 

rôznym stupňom náročnosti. V zimnom období ponúka priestor podmienky pre atraktívne 

bežkárske trate. 

Vhodné prírodné prostredie mikroregiónu ponúka podmienky pre cykloturistiku, pešiu 

turistiku, ale aj zimné športy, ktoré nie sú na území rozvinuté. V mikroregióne sa nachádza 

viacero značených turistických chodníkov, z niektorých z nich sa dá napojiť aj na turistické 

chodníky v Poľskej republike, v čom spočíva príležitosť pritiahnuť turistov do mikroregiónu 

z Poľska. Jedným z najvýznamnejších turistických chodníkov je trasa po hrebeni Kysucko-

Oravských Beskýd, ktorá vedie po hranici Slovenskej republiky s Poľskom. Napriek tomu 

chýbajú v regióne náučné chodníky a nie všade sa nachádzajú informačné panely, ktoré by 

poukazovali na prírodné a historické zaujímavosti. Takéto turistické chodníky by mohli 

vzniknúť už na vyznačených trasách alebo ako nové turistické trasy. Náučné turistické 

chodníky by mohli viesť napr. okolo Vodného diela Nová Bystrica, ďalším vhodným miestom 

je Vychylovské skálie.  

V súčasnosti patrí medzi populárne športové aktivity cykloturistika a horská 

cykloturistika. Celým územím mikroregiónu vedie značená cyklotrasa, na ktorú by bolo 

vhodné napojiť nové trasy pre horskú cykloturistiku a značenia, ktoré by nasmerovali 

turistov na zaujímavé miesta. Významným prepojením pre cykloturistiku by bolo prepojenie 

do Poľska, ale trasa by bola vhodná iba pre zdatných horských cyklistov, pretože je potrebné 

prejsť hrebeň Beskýd.  

Iba vyznačenie turistických trás však neznamená prilákanie väčšieho množstva 

turistov. V tomto prípade je dôležitá aj ponuka služieb vo väzbe na značené cyklotrasy, ako je 

ubytovanie, stravovanie, požičovne, informačné služby, požičovne a servis bicyklov. Napriek 
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tomu, že územím mikroregiónu prechádza cyklotrasa, nenachádza sa v celom mikroregióne 

žiaden servis alebo požičovňa bicyklov a športových nástrojov. Cyklotrasa začína v meste 

Krásno nad Kysucou, kde je vybudované záchytné parkovisko a nachádza sa tu aj vlaková 

stanica a pokračuje cez všetky obce mikroregiónu. V každej obci sa nachádza niekoľko 

mostov, takže turisti môžu prejsť do obce, no v žiadnej z nich sa servis ani požičovňa 

nenachádza. Vhodným riešením by bolo otvorenie požičovní a servisu športového náradia 

aspoň v meste Krásno nad Kysucou, ale aj v niektorých ďalších obciach v blízkosti mostov 

alebo autobusových zastávok, kde by si návštevníci športové nástroje mohli požičať.   

Navrhované riešenia pre rozvoj cestovného ruchu v Mikroregióne Bystrická dolina 

vychádzajú predovšetkým zo silných stránok ako sú: 

 vhodné podmienky pre turistiku, cykloturistiku a korčuľovanie,  

 v zime vhodné podmienky pre bežkárov,  

 zachovávanie ľudových tradícií, zvykov a remesiel,  

 zvyšujúci sa záujem miestnych obyvateľov o podnikanie.  

Riešenia taktiež vychádzajú aj zo slabých stránok, ako sú:  

 nedostatočný počet ubytovacích a stravovacích zariadení,  

 absencia ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu,  

 nerozvinutá agroturistika, hipoturistika, 

 zlá ponuka služieb pre cyklistov (požičovne, servis).  

S ohľadom na rozsah tejto práce  som sa týmito ďalšími silnými stránkami, ako sú 

obľúbené folklórne skupiny, dobrá dostupnosť do lyžiarskeho strediska Veľká Rača 

a existenciou inštitúcie, ktorá sa schádza a spolupracuje, nezaoberala. Previazanosť silných 

a slabých stránok SWOT analýzy s navrhnutými cieľmi a problémami k riešeniu v MBD 

a tiež previazanosť príležitosti a ohrození SWOT analýzy s navrhnutými cieľmi a problémami 

k riešeniu v MBD zobrazuje príloha č. 2 a príloha č. 3.  

Riešenia ďalšieho rozvoja cestovného ruchu na území Mikroregiónu Bystrická dolina 

sa týkajú predovšetkým ubytovacích a stravovacích služieb, rekreačného a športového 

cestovného ruchu a agroturistiky.  
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V rámci ubytovacích a stravovacích služieb sú navrhovanými riešeniami vybudovanie: 

 ľudové stravovacie zariadenia s ponukou tradičných kysuckých jedál, 

 stravovacieho zariadenia v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke,  

 ubytovacieho zariadenia vyššieho štandardu, 

 ubytovacieho zariadenia doplneného o vodný areál. 

V rámci rekreačného a športového cestovného ruchu sú navrhovanými riešeniami 

vybudovanie: 

 chýbajúcich športových zariadení (bowling, golf), 

 zariadenia spojeného s vodou (aj ako súčasť ubytovacieho zariadenia), 

 zimného klziska, tenisového centra, 

 viacúčelového športového zariadenia, 

 rekreačných podcentier – zimné centrum, letné adrenalínové centrum 

a oddychová zóna (navrhované miesto Nová Bystrica – časť Podrycierová), 

 náučných chodníkov a informačných panelov,  

 trasy pre horskú cykloturistiku, 

 ponuky služieb vo väzbe na značené cyklotrasy.  

V rámci agroturistiky sú navrhovanými riešeniami: 

 vytvorenie hipocentra s rančom (navrhovaným územím je územie Harvelky 

a Riečnice, kopcovitý terén pred priehradou), 

 ponuku skanzenu vo Vychylovke rozšíriť o agroturistické aktivity (chov oviec, 

strihanie a spracovanie vlny, výroba syrov, chov koní priamo v areáli a pod.). 

Okrem vyššie uvedených návrhoch je dôležité zlepšenie propagácie mikroregiónu, 

prezentácia na veľtrhoch cestovného ruchu a vytvorenie informačného systému pre 

podnikateľov.  
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5 ZÁVER 

Mikroregión Bystrická dolina je v rámci cestovného ruchu známy predovšetkým 

prvým Slovenským orlojom v obci Stará Bystrica, Múzeom kysuckej dediny vo Vychylovke, 

kde sa nachádza aj lesná úvraťová železnička, ktorá je jedinou fungujúcou svojho druhu 

v Európe a cyklotrasou, ktorá vedie celým územím riešeného mikroregiónu.  

Cieľom diplomovej práce bolo zhodnotenie cestovného ruchu v Mikroregióne 

Bystrická dolina a navrhnutie riešení pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. Pri písaní diplomovej 

práce sa mi potvrdilo, že mikroregión disponuje vhodnými podmienkami pre rozvoj 

cestovného ruchu. Navrhované riešenia sa týkajú existujúcich silných stránok, ktoré 

vyplývajú zo Swot analýzy a riešenia taktiež odstraňujú bariéry. Jedná sa predovšetkým 

o realizovanie aktivít v oblastiach ubytovacích a reštauračných služieb, rekreačného 

a športového cestovného ruchu a agroturistiky.   

Hlavnými bariérami pre rozvoj cestovného ruchu je nedostačujúca propagácia 

Mikroregiónu Bystrická dolina v rámci Slovenskej republiky, nedostačujúca ponuka 

stravovacích a ubytovacích zariadení, služieb pre cyklistov a absencia športových zariadení. 

Situácia sa môže zmeniť tým, že mikroregionálne združenie bude pracovať na jej vylepšení.  

Druhá kapitola bola venovaná základnej charakteristike regiónov, regionálnej politiky, 

regionalného rozvoja a mikroregiónov. Taktiež bol popísaný cestovný ruch, konkrétne 

cestovný ruch Slovenskej republiky, pri ktorého spracovaní som vychádzala zo Stratégie 

rozvoja cestovného ruchu do roku 2020 a z údajov zo Štatistického úradu Slovenskej 

republiky. 

Následujúca kapitola sa zaoberala Mikroregiónom Bystrická dolina, jeho členskými 

obcami a službami cestovného ruchu. Bola popísaná cestná infraštruktúra, ubytovacie 

zariadenia, stravovacie služby a taktiež kultúrny program riešeného mikroregiónu. 

Posledná kapitola sa skladala zo SWOT analýzy, z dotazníkového prieskumu a jeho 

vyhodnotenia a následne návrhmi na ďalší rozvoj cestovného ruchu v Mikroregióne Bystrická 

dolina. Hlavným cieľom tejto kapitoly bolo navrhnúť riešenia, ktoré by pomohli k rozvoju 

cestovného ruchu, MBD v súčasnosti nemá spracovaný strategický rozvojový dokument. 

Diplomová práca potvrdila názor starostov členských obcí mikroregiónu, že cestovný 

ruch je dôležitým segmentom pre rozvoj Mikroregiónu Bystrická dolina.  
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ZOZNAM SKRATIEK 

CR   Cestovný ruch 

ČR   Česká republika 

EU   Európska únia 

HDP   Hrubý domáci produkt 

MBD   Mikroregión Bystrická dolina 

NUTS   Nomenklatúra územných štatistických jednotiek 

SR   Slovenská republika 
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