
Príloha č.1     Pasportizácia podnikateľského prostredia 

 

Charakteristika obce 

Poloha 

Obec Makov s rozlohou asi 4 500 ha sa nachádza v severozápadnej časti okresu Čadca. 

Na západe hraničí s Českou republikou.  Obec vznikla spojením častí siedmich dedín v roku 

1895. Ale už na prelome 17. a 18. storočia sa začala formovať osada Viszoka - Makov, 

prvýkrát datovaná v roku 1720. Celé územie obce má vrchovinný až hornatý charakter,            

s najvyšším bodom Veľký Javorník 1070 m n. m. Vďaka zachovalým častiam prirodzených 

lesných porastov a krajinárskym a estetickým hodnotám bolo územie začlenené do CHKO 

Kysuce. Obec sa skladá zo štyroch územných častí: Potok, Čierne, Kopanice, Trojačka            

a z rozptýlených horských osád. 

V prílohe č.2 je uvedený letecký snímok obce Makov a znak obce a v prílohe č.3 poloha obce 

na mape. 

 

Význam obce v rámci územia okresu Čadca 

Makov je vidiecka obec strednej až stredne menšej veľkosti. Primárnou funkciou obce 

je obytná funkcia a doplnkovými sú rekreačná (samoty, osady, Kasárne, Bumbálka, Čierne), 

výrobná. V štruktúre rekreačného potenciálu má obec význam ako centrum aglomerácie 

rekreačných útvarov. Obec Makov je pohraničnou obcou. Štátna hranica prináša obci 

charakteristický typ občianskej vybavenosti a zároveň vytvára predpoklady pre väčší tranzit 

ľudí cez katastrálne územie. Česká republika, s ktorou Makov susedí je potenciálny zdroj 

pracovných príležitosti a zároveň zdroj možného odbytu domácej produkcie. 

Dôležité administratívno-správne väzby má Makov na obec Turzovka a mesto Čadca, ktoré je 

zároveň okresným mestom so sieťou vyššej vybavenosti. Väzba na obec Kolárovice je 

reprezentovaná štátnou cestou I/18 a potenciálom v oblasti rozvoja zimných športov – Čierne 

– Čerenka.  Obec Makov je súčasťou Mikroregiónu Horné Kysuce a Euroregiónu Beskydy. 

Pre ukážku je v prílohe č.4 znázornený využiteľný potenciál a tiež možné ohrozenie tejto 

oblasti v podobe vypracovanej SWOT analýzy. 

 

 

 



História 

....v roku 1521 utekali pred Tatármi cez Biele Karpaty maďarské rodiny a zastavili sa            

pri hrebeni Javorníka, tam kde sa hrebeň na troje delí. A tu zaznelo heslo: "Megalj!" - čo 

znamená toľko ako: "Stoj!" Jedna časť týchto uprchlíkov ostala na tom mieste, ktoré ešte           

i dnes sa volá "Magali" a ktorej rodiny potomci ešte i dnes žijú. Druhé dve rodiny - tiež 

uprchlíkov - šľachtického pôvodu "Pápay" a "Lábay" sa usadili: jedna - Papajovci -             

pod hrebeňom ku Kysučnému, druhá - Labajovci - pod hrebeňom ku Semetešu siahajúcemu    

u vody "Čierna".Tieto dve šľachtické rodiny dorazili s celým dvorom: so služobníctvom, 

zamestnancami a tiež so zbrojnošmi. Týchto zbrojnošov usadili oproti smeru, zkadiaľ prišli. 

To boli "šipostrelci", maďarski  "jász-ujász", z čoho dostali meno "Jásovia-Jaši"... Na inom 

mieste usadili tieto šľachtické rodiny svojich koniarov (kočišov, paholkov), ktorí sa               

po maďarsky menujú "lovászi" a tak nájdeme tam ešte i dnes nižných a vyšných "Lovásov". 

Nemôžeme však prednosť dať týmto novým kopaničiarom, žeby oni boli snáď prvší 

obyvatelia týchto vrchov, lebo vieme, že tu už jestvoval "praotec Slovák" - "Kysučan", ale       

i mimo tohto tu od neurčitej doby jestvovali slovenské rodiny: Trebuli, Jantoši, Beloni, 

Greguši, Bajcari, Fabšíci, Dudloši, Karafi... Slovenské rodiny museli byť vtedy v prevahe, 

lebo by ináč maďarské rodiny neboli mohli tak do rýdzo slovenského živlu vliať. Začiatkom 

XV. storočia (podľa pánskeho archívu v Podhradí), boli oddeľované alebo vymerované 

územia medzi Považím a Kysucou a hrebeňom Javorníka, kde týchto ľudí tam prvý raz našli, 

pravda už čo čistých Slovákov. Títo nevedeli dať vývod, kedy a odkiaľ tam došli. Styky mali 

so susednou veľmi starou moravskou obcou "Veľké Karlovice", kde boli aj krstení a sobášení. 

Táto osada bola do tejto doby bezmenná. Názvy mali len jednotlivé dvory - pľace. Obyvatelia 

ale označovali osadu túto menom "Nová dedina". Toto pomenovanie však dlho netrvalo          

a osada dostala meno "Makov", čo značí "makovec - vrchol", zato, že títo osadníci bývali      

na najvyššom vrchole kysuckého územia - teda makovcu... [29] 

 

Erb a symbolika mesta 

Erb obce je v modrom štíte mohutný zlatý listnatý strom - brest hrabolistý Ulmus 

carpinifofia, jeden z najstarších exemplárov v strednej Európe (asi 500 rokov). Brest je 

symbolom mohutnosti, sily, je symbolom rieky Kysuce, ale aj samotného života. Štyri  korene 

symbolizujú štyri časti obce, z ktorých obec pozostáva. Štyri mohutné konáre zasa 

symbolizujú štyri rovnocenné prítoky rieky Kysuce, ktoré pritekajú z týchto osád. 

 

 



Geologické a klimatické pomery 

 

Katastrálne územie Makova patrí do dvoch orografických celkov: Javorníky                   

a Turzovská vrchovina. Obidve pohoria sú vybudované treťohornými flyšovými horninami 

stredného až vrchného eocénu, tzv. zlínskymi vrstvami račianskej jednotky magurského flyšu. 

Tieto sú zložené s ílivcov a pieskovcov, ktoré sa striedajú v mocných súvrstviach v podobe 

pozdĺžnych pásov. Rozšíreným pôdnym typom je hnedá lesná pôda, v menšej miere podzoly, 

rankrové a glejové pôdy. Najvyššou kótou katastrálneho územia je Veľký Javorník 1071 m n. 

m., ktorý je zároveň najvyšším bodom pohoria. 

 

Hydrologicky územie patrí do povodia Váhu. Je odvodňované riekou Kysucou, ktorá pramení 

v Javorníkoch pod Hričovcom (1062 m n. m.). Jej prameň je asi v nadmorskej výške 680 m n. 

m.. V obci do nej vtekajú tri rovnocenné prítoky z Trojačky, Čierneho a Potoka. Rieka 

Kysuca je najvodnatejším prítokom Váhu. 

 

Základný vplyv na klimatické pomery má geografická poloha, nadmorská výška a expozícia. 

Klimaticky patrí toto územie do chladnej klimatickej oblasti (nad 600 m n. m.). Priemerné 

teploty najteplejšieho mesiaca - júla sú 12 -16  ◦C, najchladnejšieho - január sú okolo -7 ◦C. 

Dĺžka snehovej prikrývky je podľa nadmorskej výšky a expozície 90 až 120 dní. Celé územie 

Kysúc a teda aj Makova, vzhľadom na náveternú polohu patrí medzi tzv. "mokré kúty 

Slovenska". Priemerný ročný úhrn zrážok je 800 - 900 mm. 

 

Chránené územia 

Vďaka zachovalým prírodným, krajinárskym a estetickým hodnotám bolo územie 

Makova v roku 1984 začlenené do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. V katastri obce sa 

nachádzajú aj maloplošné chránené územia, dve prírodné rezervácie: Veľký Javorník              

a Hričovec a niekoľko chránených stromov. 

 

Národná prírodná rezervácia Veľký Javorník 

Je najstaršou prírodnou rezerváciou na Kysuciach. Bola vyhlásená v roku 1967             

na výmere 13,95 ha. Dôvodom vyhlásenia sú zachovalé prirodzené jedľové bučiny s prímesou 

smreka, ktoré majú pralesovitý vzhľad. Smerom k vrcholu Veľkého Javorníka (1071 m n. m.) 

prales prechádza do lúčneho spoločenstva. 

 



Prírodná rezervácia Hričovec 

Bola vyhlásená v roku 1988 o výmere 21,12 ha. Vyskytujú sa tu zachovalé lesné 

spoločenstvá s prevahou jedľových bučín, menej jedľové bučiny so smrekom. Rezervácia sa 

nachádza v pramennej oblasti rieky Kysuce. 

 

Kultúrne zaujímavosti 

Kaplnka u Vavricov 

Kaplnka sa nachádza v časti Čierne u Vavricov, blízko autobusovej zastávky. Kaplnka 

bola postavená približne pred 140 rokmi. Staviteľ ani majiteľ nie je známi. Zaujímavosťou je 

dvojitá šindľová strieška. Vo výklenku sa nachádza socha Panny Márie. 

Kaplnka u Lovasi 

Kaplnku v jednej z najkrajších usadlostí Makova, v osade u Lovasi,     

postavili asi pred100 rokmi pán Prda a miestni rodáci. 

Kaplnka na Kmínku 

Kaplnka v časti Potok pri chate Kmínek  bola postavená makovskými rodákmi v roku 

1923. Obnovená bola v roku 1989 p. M. Gajdošom a vnukom pôvodného staviteľa Smoláka. 

Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi. Stojí na rozhraní Českej a Slovenskej republiky. 

Kaplnka na Kršlisku 

Pôvodná kaplnka na Kopaniciach v osade Kršlisko bola postavená okolo roku 1900.      

V roku 1940 bola miestnymi urbárnikmi pristavená nová zvonica. V roku 1993 bola kaplnka 

aj zvonica zrekonštruovaná a nanovo vysvätená kňazom Pavlom Mitašom. V kaplnke sa 

nacházdajú sochy sv. Petra a Pavla. Každoročne sa po sviatku týchto svätých pred kaplnkou 

koná svätá omša.  

 

Obec Makov je každoročne dejiskom mnohých kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí. Je významným strediskom cestovného ruchu. Má veľký turistický a návštevnícky 

potenciál, nakoľko ponúka množstvo turistických, bežeckých a cykloturistických trás, ktoré 

s obľubou využívajú ako domáci tak i zahraniční turisti v letnom i zimnom období. 

Nepochybne je miestom uspokojujúcim potreby nadšencov zimných športov - lyžovania 

a snowbordingu. K tomuto účelu boli v obci zriadené lyžiarske strediská: Ski Makov               

v Čiernom, lyžiarsky vlek Makov- Kasárne a lyžiarske stredisko Makov - Bumbálka. 

Informácie o jednotlivých strediskách sú uvedené v prílohe č. 5. 

 

 



Turistické chodníky 

Červeno značené trasy 

0841Korcháň - Hlinené - Riečky - Rybárie - Korňa - Zátoka - Kelčov - Volárska -   

       Sedlo nad Bitalovcami - Makov chata (33 km) 

0842 Malý Javorník - Stratenec - Sedlo Gežov - Sedlo pod Veľkým Javorníkom - Butorky -   

         Čierna voda -  Sedlo pod Lemešnou - Dupačky - Makovský priesmyk - Beskydok -      

         Bumbálka  

       - Smutníky  (20 km)   -  Chluchanka - pokračuje hrebeňovka až na Veľký Polom nad     

         obcou Klokočov 

0843 Čadca - Husárik - Chotárny kopec - Nad Vrchriekou - Semeteš - Melocík - Nad Zapačou  

        - U Lovasov - Čemerky - Makov Kopanice - Makov chata (50 km) 

Modro značené trasy 

2673 Makov vlak - Sedlo nad Bitalovcami - Smutníky (5 km) 

2675 Cesta Rudolfa Mattera: Makov centrum - Makov ihrisko - Nová Dedina - U Lovasov -   

         Kršlisko - Makov Kopanice ( 9 km) 

2743 Sedlo nad Zapačou - Čemerky - Sedlo Čierna voda (pod Hričovcom) (3,5 km) 

Zeleno značené trasy 

5553 Volárska - Nižný Kelčov (4 km) 

5554 Makov Gašparík - Sedlo nad Bitalovcami - Chata Kmínek (3,5 km) 

Žlto značené trasy 

8554 Makov Trojačka - Bumbálka (3,5 km) 

8549 Makov Kopanice - Sedlo pod Lemešnou (2 km) 

8677 Kasárne (chaty) - Sedlo Gežov (2,5 km) 

8676 Sedlo Nad Zapačou - Magale - Buntova dolina - Veľký Javorník (9 km) 

          Makov (ihrisko) - SKI Makov - osada Gregušovci (3,4 km)  

Bežecké stopy 

Bumbálka – Potok - centrum 

Bumbálka  (850m n. m.) - Masarykova chata  (900m n. m.) 0.10 h - Smutníky  (840 m n. m.) 

0.25 h - Sedlo nad Bitalovcami (760 m n. m.) 0.35 h - Osada Bitalovci (760 m n. m.) - Osada 

Potok - Centrum (583 m n. m.) 

 



Melocík - Kasárne 

Melocík (785m n.m.) – Pod Čerenkou (915m n.m.) – Nad Zapačou (950m n.m.) – Sedlo 

Čierna voda (960m n.m.) – Sedlo Bútorky (1050m n.m.) – Chatová oblasť Kasárne(950m 

n.m.)         

 

Kasárne – Portáš – Kohútka 

Hraničná hrebeňová trasa v pohorí Javorníky, je dlhá 12 km. Nie je strojovo upravovaná, ale 

pre množstvo turistov, ktorí po nej denne prejdú, je dobre prešlapaná. Trasa je bezpečná          

s prekrásnymi výhľadmi na Moravskosliezske Beskydy s Lysou horou, na ktorej je vysielač    

a vrch Radhošť.    

 

Cyklotrasy 

Makov Centrum – Bumbálka (9 km) 

Bumbálka – Centrum – Prameň Kysuce (iný variant predchádzajúcej trasy) 

Dolný Kelčov – Kasárne (14 km) 

 

  Cez obec je vybudovaný dôležitý dopravný ťah smerom do Českej Republiky. Cez obec 

vedie autobusové spojenie smerom do Olomouca, Brna i Prahy. Významné dopravné spojenie 

sa dokončilo pred pár rokmi smerom na Žilinu. V obci je zabezpečené nasledujúce dopravné 

spojenie: 

Bytča- Kolárovice- Makov 

Čadca- Turzovka- Turkov- Kelčov- Makov 

Čadca- Turzovka- Makov 

V. Kelčov- Makov- Turzovka- Čadca- Žilina 

Vranov nad Topľou- Žilina- Hradec Králové- Praha 

Michalovce- Prešov - Poprad- Žilina- Olomouc- Hradec Králové- Praha 

Brno- Prostějov- Rožnov pod Radhoštěm- Žilina- Liptovský Mikuláš- Poprad- Spišská Nová 

Ves 

Kráľovský Chlmec- Košice- Poprad- Kolín- Mladá Boleslav 

Kladno- Praha- Mladá Boleslav- Žilina- Poprad- Spišská Nová Ves 

Svidník- Prešov- Poprad- Makov- Olomouc- Brno- Praha 

Praha- Kolín- Pardubice- Stará Ľubovňa- Stropkov 

Snina- Praha- Plzeň 

Mariánske Lázně- Plzeň- Praha- Brno- St. Ľubovňa- Stropkov 



 Obec má vybudovanú vysokú úroveň služieb v cestovnom ruchu. Ponúka ubytovacie 

kapacity v podobe penziónov, chát, hotelov prípadne súkromného ubytovania u domáceho 

obyvateľstva. Klienti majú možnosť vybrať si z nasledujúcich ubytovacích kapacít: 

Ubytovanie u Medvedíka, Ubytovanie v súkromí- Anton Stolárik, Penzión Kopanice Makov, 

Ubytovanie v súkromí - Janka Lučanová, Horská chata BAČKÁRKA, Hotel PANČAVA, 

Penzión JAVORNÍK, Horský hotel HÁJENKA, Hotel BUMBÁLKA, Penzión STARÁ 

FARA, Horská chata KMÍNEK, Penzión POĽANA, Penzión ADAM, Penzión MAKOV.   

Z tohto pohľadu je konkurencia dosť vysoká, zákazníci majú možnosť vybrať a posúdiť 

spojenie kvality a ceny  poskytovaných ubytovacích miest. Mnoho z nich hlavne v zimnom 

období zohľadňuje ubytovanie v blízkosti lyžiarskych stredísk. Pre zákazníkov vlastniacich 

osobný automobil však nie je problém využiť ubytovanie vzdialené i zopár minút od týchto 

stredísk. 

Nakoľko sa obec nachádza na tak významnom dopravnom ťahu, služby stravovania 

a ubytovania sú dostatočne využívané (na vysokej frekvencii). Uvítavajú ich vodiči kamiónov 

i mnoho zahraničných cestovateľov prechádzajúcich touto oblasťou. Ide prevažne 

o obyvateľov  Českej Republiky a Poliakov. Podpora mnohých podnikov v oblasti 

poskytovania služieb  pohostinstva a stravovania  je však založená hlavne na domácej 

klientele. Stravovanie v obci ponúkajú: 

Chata Makov, Trojačka 1 

Hotel Bumbálka, Trojačka 92 

Bistro CEMA, Trojačka 135 

Penzión Stará fara, Makov  

Penzión Poľana, Makov 276 

 

V obci je situovaný aj Motorest OÁZA, nachádza sa pri hlavnom cestnom ťahu. Poskytuje 

reštauráciu o kapacite 50 miest a bar s 30 miestami. V motoreste sa nachádza zmenáreň, 

predajňa diaľničných známok. Motorest využíva hlavne klientelu cestujúcich, býva 

stanoviskom prestávky pre autobusy diaľkových liniek príp. kamióny. 

 

Oblasti Makov - Čierne, Makov - Kopanice – Bútorky a oblasť pri Chate Makov sa 

z iniciatívy Ministerstva hospodárstva SR na prehodnotenie hraníc národných parkov 

a chránených krajinných oblastí, ktorej súčasťou obec Makov nepochybne je, stali jednou 

z plánovaných oblastí rozvoja cestovného ruchu, kde sa podnikatelia snažia uplatniť svoje 

podnikateľské zámery. Pri budovaní týchto aktivít by sa však nemalo zabúdať na dodržiavanie 



legislatívy SR a taktiež ochranu životného prostredia, ktoré je práve zdrojom krásy tunajších 

prírodných atraktivít a zabezpečuje tým potenciál pre návštevu tejto oblasti a rozvoj služieb. 

 

V obci je vybudovaná nasledovná sieť služieb: 

Súčasťou služieb v obci Makov je bankomat Slovenskej sporiteľne, a.s. Umiestnený je           

v budove Domu Kultúry v centre obce. V prevádzke je nonstop každý deň celých 24 hodín. 

Od 15. 01. 2008 je v obci Makov novootvorená čerpacia stanica pohonných hmôt. Jedná sa     

o novú modernú čerpaciu stanicu, ktorá je vybudovaná na pôvodnom mieste bývalej čerpacej 

stanice. Umiestnená je pri medzinárodnej ceste I/18 Žilina – Olomouc, 2 km od centra obce 

nad penziónom Chata Makov. Čerpacia stanica je otvorená denne od 06.00 – 22.00 hod., 

načerpať je možné kvalitné PHM, motorovú naftu a benzín NATURAL 95 od dodávateľa 

SLOVNAFT. Zároveň je v ponuke predaj diaľničných  známok, občerstvenia a  doplnkového 

tovaru pre motoristov.  

Taktiež tu pôsobí niekoľko živnostníkov príp. firiem pôsobiacich v rôznych oblastiach 

činností ako napr.: 

VODOHOSPODÁR Makov, spol. s r.o. 

DAS, s.r.o. – výroba obuvi 

Alena Šuplíková - účtovnícke práce 

Helena Rudinská - obchodný zástupca SP, a.s., obch. zástupca Provident Financial, 

kopírovanie a kancelárske služby 

STOLÁRSTVO - Stanislav Greguš- výroba eurookien, schodísk, kuchynských liniek            

a nábytku z masívu 

Poisťovňa Kooperativa, a.s., obchodné zastúpenie na Makove 

EAP, s.r.o. – montáž zdvojených podláh 

Kysučné, s.r.o. – Lesné spoločenstvo  

Peter Čička – elektroinštalačné práce 

SEPa Slovakia s.r.o - brúsenie obyčajných okružných píl, hanibál, vidiových píl, brúsenie 

hobľovacích nožov, valcovanie a oprava pílových pásov, brúsenie reťazí na motorové píly, 

brúsenie pílových pásov – kmeňové pásové píly, brúsenie rámových píl / do gátrov / [16, 

aktualizovaná verzia] 

 

 

 

 



Príloha č.2           Letecký snímok a znak obce Makov  

 

 

 
Obrázok 1 Letecký snímok Makova [32] 

 

 

 

 
Obrázok 2 Znak obce Makov [23] 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3            Poloha obce Makov na mape 

 

 

        

 

      Obrázok 3 Poloha obce Makov [33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 4              SWOT analýza územia regiónu Kysuce 
SWOT ANALÝZA - SILNÉ STRÁNKY SWOT ANALÝZA - SLABÉ STRÁNKY  

Strategická poloha regiónu a podmienky pre 
rozvoj cestovného ruchu a pestovanie športu 
• Podmienky pre aktivity v prírode (bežecké 
a zjazdové lyžovanie, cykloturistika, horská 
turistika, jazdectvo na koni, poľovníctvo, 
športový rybolov, atď.) 

• Historicko-kultúrny potenciál pôvodných 
zachovaných krajinných prvkov 

• Poloha regiónu na hraniciach s ČR a PL 
• Možnosť využiť objekty ľudovej architektúry 
pre potreby CR 

• Dobré dopravné zabezpečenie cestnej 
a železničnej dopravy, Čadca ako železničný 
uzol 

• Dobré podmienky pre rozvoj agroturistiky 
a vidieckej turistiky v celom regióne 

• Potenciál pre rozvoj cezhraničnej spolupráce 
hlavne so susednou Českou republikou 
a Poľskou republikou 
 

Ľudia, identita, zručnosti, aktivity 
• Pomerne vysoká vzdelanostná úroveň  
• Blízkosť vzdelávacích inštitúcií (Žilina, 
Ostrava) 

• Priaznivá veková štruktúra obyvateľstva 
• Silná skupina ľudí zručných v ľudových 
remeslách a udržiavaní folklórnych tradícií 

• aktívna činnosť občianskych združení 
• Rozvinuté služby zamestnanosti 
• Dostatok stredných škôl 
• Vysoká miera mobility obyvateľov za prácou  
• Zachované kultúrne dedičstvo, ľudová 
architektúra a tradície 

• Vybudovaná športová infraštruktúra 
 

Miestna ekonomika a služby 
• Prechádzajúce medzinárodné dopravné 
koridory, cestné aj železničné 

• Dobudované telekomunikačné, televízne 
a inžinierske rozvody 

• Tradícia priemyselnej výroby 
• Tradícia poľnohospodárskej výroby  
• Relatívne dobrá základňa zariadení 
poskytujúcich základné služby CR 

• Dobrá základňa podnikateľských subjektov 
v odvetví informačných technológií 

• Blízkosť a komunikačná dostupnosť silných 
ekonomických centier (Žilina, Ostrava, Třinec) 

 
 
 
 
Životné prostredie  
• Kvalita vodných tokov je relatívne dobrá  

Lokalizácia regiónu 
• Chýbajú informačné tabule, poukazujúce na 
GENIUS LOCI regiónu 

• Nedobudovaná diaľnica D3 
• Úbytok poľnohospodárskej pôdy, pribúdanie 
neobrábaných plôch 

• Osady a jednotlivé cesty do osád nie sú označené 
• Nie sú označené miestne turistické a bicyklové 
trasy 

• Absencia siete kvalitných informačných  centier  
• Neexistuje koordinovaná propagácia regiónu 

 
Ľudia, odliv, zručnosti, spolupráca 
• Pre nedostatok pracovných príležitostí pre 
mladých vzdelaných ľudí, odliv týchto najmä do 
zahraničia 

• Vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti 
• Slabé motivačné prostredie pre pracovnú 
reintegráciu skupín ohrozených sociálnou 
inklúziou  

• Slabé zázemie neziskových organizácií 
a občianskych aktivít 

• Chýbajú zručnosti napr. (v príprave kvalitných 
projektov pre uchádzanie sa o finančnú pomoc, 
jazykové znalosti, atď.) 

• Absencia vysokého školstva 
• Chýbajúca sieť vzdelávania dospelých 
 
Miestna ekonomika a služby 
• Absencia podnikateľského inkubátora pre región 
• Nedostatok investičného kapitálu a vlastných 
zdrojov 

• Nerozvinutý systém poradenstva pre MSP 
• Chýbajúci priemyselný areál 
• V obciach chýbajú služby (kaderníctvo, potraviny, 
čistiareň) 

• Pretrváva koncentrácia pracovných príležitostí do 
niekoľkých veľkých podnikov 

• Zlý technický stav objektov  
• Nerovnomerne rozložená kapacita ubytovacích 
zariadení v regióne 

• Nedostatok vzdelávacích programov pre oblasť 
CR 

• Modernizácia železníc 
• Nedobudovaná diaľnica D3 
• Absencia verejných hygienických zariadení 
• Chýbajú bezbariérové prístupy pre zdravotne 
postihnutých 

• Absencia útulku a azylových domov pre občanov 
bez prístrešia 

• Nedostatočná vybavenosť zariadení pre zdravotne 
postihnutých  

• Absencia hospicu  
• Zhoršujúci sa stav materiálno-technickej základne 



• Veľká časť územia je pokrytá lesmi  
• Nie sú prítomné žiadne veľké zdroje 
znečisťovania životného prostredia 

• Zaradenie územia do CHKO Kysuce 
• Dostatočné kapacity na uskladnenie TKO 
z mesta i spádovej oblasti 

• Dostatočné zásoby pitnej vody v regióne Kysúc 
– vodné dielo Nová Bystrica 

• Budovaná kompletná kanalizačná a vodovodná 
sieť 

• Dostatočná kapacita skládok komunálneho 
odpadu pre región  

 

 

 

materských a základných škôl 
• Zastaralé zariadenie nemocničných zariadení 
• Nedostatočný príjem televízneho signálu 
v osadách obcí 

• Nedostatočné využitie voľných plôch v obciach 
• Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu 
a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok 

• Športová infraštruktúra v zlom technickom stave 
• Chýbajúce zázemie pre rozvoj športových talentov 
• Nedostatok malých ihrísk na sídliskách 
a v obciach 

• Zlý technický stav školských budov 
 

Technická infraštruktúra 
• Zlý a  i kapacitne nedostatočný stav  hlavných 
cestných ťahov 

• Zlý stav komunikácií a chodníkov v obciach  
• Zlý stav komunikácií do jednotlivých osád 
• Nedostatočné využívanie moderných 
komunikačných technológií 

V mnohých oblastiach regiónu nedostatočné 

pokrytie TV ale i telefónnym signálom, internetom 

Životné prostredie 
• Nízky celkový ročný úhrn teplôt 
• Kvalita vodných tokov v obciach je ohrozovaná 
nezodpovednými občanmi  

• Lesy zložené prevažne z nepôvodnej smrekovej 
monokultúry 

• Absencia kontinuálneho merania znečisťovania 
zložiek ŽP 

• Absencia kanalizačného zberača pre celý región - 
rozbudovaná 

• Nízky stupeň napojenia na verejný vodovod 
a kanalizáciu v obciach regiónu 

• Hlučná, prašná a bezpečnosť ohrozujúca cestná 
premávka na hlavných ťahoch 

• Nedostatočná kapacita zberných dvorov 
a triedičiek odpadov pre región 
 

 

 

 



SWOT ANALÝZA - PRÍLEŽITOSTI SWOT ANALÝZA - OHROZENIA  

Ľudia, identita, zručnosti, aktivity 
• Podpora nových zdrojov zamestnania 

v regióne 
• Rozvoj samozamestnávania 
• Zvyšovanie dopytu po celoživotnom 
vzdelávaní 

• Oživenie ľudových remesiel 
• Nárast neštátneho školstva 
• Nadviazanie nových partnerstiev na úrovni 
regiónov, regiónov, obcí alebo spolkov 

 

Miestna ekonomika a služby 
• Modernizácia železníc 
• Výstavba diaľnice D3 
• Možnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie 

• Rozvoj odvetví, ktoré generujú vysokú pridanú 
hodnotu 

• Rozvoj výroby zameraných na spracovanie 
domácej suroviny 

• Vstup nových investorov 
• Dostatok kapacít na zriadenie a rozvoj sietí 
poskytujúcich ekonomické, právne, poradenské 
a vzdelávacie služby 

•  Budovanie športovísk a nových rekreačných 
zariadení 

 

 
 
Životné prostredie 
• Vytvorenie prírodného ekosystému 
zmiešaných lesov 

• Dobudovanie systému monitorovania zložiek 
ŽP 

• Podpora obnoviteľných zdrojov energie 
• Podpora enviromentálneho vzdelávania 
• Dobudovanie zberných dvorov a triedičiek 
odpadov v obciach 

  

Využívanie nástrojov regionálnej politiky EÚ 
• Dostatok vlastných kapacít na efektívne 
využívanie podpory zo štrukturálnych fondov 
EÚ 

 

 

Ľudia, identita, zručnosti, aktivity 
• Starnutie obyvateľstva 
• Malá ponuka pracovných príležitostí 
• Zhoršujúca sa situácia niektorých skupín 
obyvateľov 

• Dlhodobo zhoršujúci sa „rómsky“ problém 
• Možný nárast osamelých občanov  
• Nezáujem občanov o aktívnu prácu v kultúrnych 
a športových spolkoch 

• Nezáujem o športové aktivity medzi mládežou 
 

Miestna ekonomika a služby 
• Preťažovanie komunikácií s rizikom častých 
dopravných nehôd 

• Posunutie začiatku výstavby diaľnice D3 
• Odchod najmä mladých ľudí s vyšším vzdelaním 
do ekonomicky silnejších oblastí, resp. iných 
štátov 

• Rastúca konkurencia na domácom a zahraničnom 
trhu 

• Likvidácia poľnohospodárstva 
• Zvýšené drancovanie lesov 
• Nedoriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom 
• Sezónnosť cestovného ruchu na Kysuciach  
Životné prostredie 

• Devastácia prírodných ekosystémov 
• Rozširovanie inváznych rastlín 
• Znečisťovanie rieky Kysuca a jej prítokov 
• Zvýšenie emisného zaťaženia (doprava, 

priemysel) 
• Nízka podpora využívania alternatívnych zdrojov 

energie 
• Nízke enviro povedomie a nezáujem občanov  

otázky ochrany ŽP 
• Zatajovanie a zľahčovanie priestupkov voči ŽP 
Neprehľadné, chýbajúce a nevhodné koncepcie 
na úrovni štátu a regiónu 
• Často meniaca sa legislatíva (daňová, odvodová, 
úverová) 

• Podmienky nemotivujúce k samozamestnanosti 
(sťažené podmienky pre začiatok vlastného 
podnikania, pre ich rozbehovú fázu; nemotivujúce 
podnikateľské prostredie, absencia systémových 
nástrojov podpory) 

• Nedoriešené kompetencie a na ne viazané financie 
v regionálnej politike cestovného ruchu 

• Nedostatočná informovanosť podnikateľskej 
verejnosti o možnostiach získania zahraničných 
grantov 

• Pokračovanie v negatívnom demografickom 
vývoji ako dôsledku chýbajúcich podporných 
politík 

Tabuľka 1 SWOT analýza Kysúc [46] 

 

 



Príloha č. 5  Lyžiarske strediská v obci Makov 

Ski Makov 

Stredisko je obľúbené predovšetkým medzi mladými rodinami s deťmi, k čomu ho 

predurčujú najmä široké lyžiarske svahy, ktoré umožňujú bezpečnú lyžovačku. Lyžiarske 

zjazdovky stredne ťažké a ľahké (v celkovej dĺžke 6 050 m) sú položené v nadmorskej výške 

660 – 948 m.n.m. a sú pravidelne upravované. V stredisku sú 4 lyžiarske vleky s celkovou 

prepravnou kapacitou 2850 os./hod., 3 km zasnežovaných trás a 1200 m dlhá osvetlená 

zjazdovka. Priemerná dĺžka sezóny je 90 dní. K dispozícii je bezplatné parkovisko pre 260 

osobných áut, ktoré sa nachádza priamo pri vleku. Do strediska je bezproblémový prístup.     

Na lyžiarskych svahoch je aj signál českých mobilných operátorov.  

V stredisku, priamo pri vlekoch, sa nachádza bufet s možnosťou posedenia si vo vnútri alebo 

na prekrytej terase s výhľadom na lyžiarske svahy. Lyžiari majú možnosť občerstvenia aj        

v bufet pri hornej stanici vleku, priamo na hrebeni Javorníkov, odkiaľ je pekný výhľad         

na stredisko a Beskydy. K dispozícii je tiež detský ski fun park, snowtubing, požičovňa lyží 

a snowbordov a ski servis. Pre začiatočníkov slúži lyžiarska a snowbordová škola a škôlka. 

Turisticko – rekreačná lyžiarska bežecká trať prechádza po hrebeni Javorníkov, cez vrch 

Čerenka 948 n.m.m., pričom až na hrebeň lyžiarov vyvezie vlek a napája sa na hrebeň 

Beskýd.  

V obci Makov (2 km od lyžiarskeho strediska) sa nachádza klzisko, bankomat, zmenáreň, 

železničná stanica a ďalšie stravovacie a ubytovacie zariadenia.  

Cenník 

Pondelok - Štvrtok 

Druh lístka Dospelý  Dieťa  

Celodenný 10,- EUR 8,- EUR 

4 hodinový  8,- EUR 7,- EUR 

2 hodinový 7,- EUR 6,- EUR 

 



Piatok - Nedeľa 

Druh lístka Dospelý  Dieťa  

Celodenný 13,- EUR 8,- EUR 

4 hodinový  11,- EUR 7,- EUR 

2 hodinový 9,- EUR 6,- EUR 

Večerné lyžovanie 

Druh lístka Dospelý Dieťa  

Celovečerný 8,- EUR 6,- EUR 

Zľavnené a iné lísky 

Druh lístka  Dieťa  

Lyžiarsky výcvik 1deň  6,- EUR 

Detský lanový vlek - celod.  4,- EUR 

Snowtubing 1 jazda 1,- EUR 5 jázd 3,- EUR 

Tabuľka 2 Cenník lyž. strediska Ski Makov [19] 

 

Záloha za bezkontaktnú kartu 3,- EUR. 

Skupinový lístok - nad 25 osôb - 1,- EUR zľava z celodenného lístka. 

Detský lístok platí pre deti do 150 cm. 



 

Obrázok 4 Lyžiarske stredisko Ski Makov [42] 

Stredisko Zóna Snow Makov-Kasárne  

Lyžiarske stredisko Zóna Snow sa nachádza v pohorí Javorníky, v CHKO Kysuce,       

na slovensko-moravskom pohraničí. V stredisku s nadmorskou výškou 905 - 1060 m.n.m. sa 

nachádzajú tri vleky s celkovou dĺžkou tratí 2,4 km. Zjazdovky sú vhodné pre náročných 

lyžiarov, ale i začiatočníkov. Celkový počet tratí je 4. Nástupná stanica vleku je v 905 

metroch nad morom, kde všetky okolité strediská majú výstupnú stanicu. Preto sa tu 

poväčšine nachádza dostatok prírodného snehu a umelé zasnežovanie len vykrýva výpadky.  

V stredisku je široká škála ubytovacích zariadení. Nachádzajú sa tu dva hotely, štyri penzióny 

a veľké množstvo súkromných chát. Ubytovacie zariadenia sú vo všetkých cenových 

úrovniach.. Všetky ubytovacie zariadenia sa nachádzajú priamo na svahu. 

 

 

 

 



CENNÍK 

Pondelok – nedeľa 

Druh lístka dospelý dieťa 

1 jazda 3,-€  2,- € 

2 hodiny 7,- € 6,- € 

4 hodiny 9,- € 7,- € 

1 deň 13,- € 8,- € 

4 dni 47,- € 30,- € 

5 dní 56,- € 37,- € 

6 dní 66,- € 43,- € 

15 dní zo sezóny prenosný s večer.lyž.v príslušný deň 139,- €  89,- € 

celosezónny neprenosný vrátane večerného lyžovania 199,- € 150,- € 

 večerné lyžovanie 

Druh lístka dospelý dieťa 

celovečerný 8,- € 6,- € 

 zľavnené a iné lístky 

Druh lístka dospelý dieťa 

Lyžiarsky výcvik 5 dní --- 33,- € 

Lyžiarsky výcvik 6 dní --- 39,- € 

Celodenný víkendový s celovečerným sobota 25,- €   18,- € 

1 jazda bežkári 1,- €   1,- € 

 - Pri zakúpení 2 dospelých víkendových lístkov je 1 detský víkendový lístok zdarma 

- záloha za bezkontaktnú kartu 3,- € 

 Tabuľka 3 Cenník lyžiarskych služieb vleku Makov – Kasárne [20] 

 



 
Obrázok 5 Mapa strediska Zóna Snow Makov-Kasárne [34] 

Bumbálka 

Známe Lyžiarske stredisko Bumbálka leží na hraniciach s Českou republikou,               

v blízkosti Horského hotela Bumbálka.  

Vleky:  

2 vleky o dĺžke 350 a 250 m  

1 vlek pre začiatočníkov 

bežkárske trasy-  12 vyznačených lyžiarskych bežeckých trás od 2 do 30 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6      Cenník ubytovacích služieb penziónu Poľana 

 

Letná sezóna (1.6. - 30.9.)  

Ubytovanie turistická ubytovňa osoba/deň 6,30 € / 190,- Sk  

Ubytovanie so sociálnym zariadením osoba/deň 10 € / 301,- Sk  

Ubytovanie prístelkové lôžko osoba/deň 4,64 € / 140,- Sk 

 Ubytovanie deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma  

 

Zimná sezóna (1.12. – 23.12 , 2.1 - 31.3.)  

Ubytovanie turistická ubytovňa osoba/deň 6,30 € / 190,- Sk  

Ubytovanie so sociálnym zariadením osoba/deň 10 € / 301,- Sk  

Ubytovanie prístelkové lôžko osoba/deň 4,64 € / 140,- Sk  

Ubytovanie deti do 3 rokov bez nároku na lôžko zdarma  

 

Školské pobyty  

Cena pre školské skupiny (osoba/deň s plnou 

penziou), individuálne (dohoda) 11,95 € / 360,- Sk  

 

Ostatné Poplatok za psa/deň 2 € / 60,- Sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 7   Fotogaléria penziónu Poľana 

              
Obrázok 6 Vybavenie ubytovacej časti penziónu 1    Obrázok 9 Reštaurácia penziónu Poľana 

 [26]                                                                                  [Zdroj: archívne foto penziónu] 

             
Obrázok 7 Vybavenie ubytovacej časti penziónu 2     Obrázok 10 Extra jedáleň 

 [26]                                                                                    [Zdroj: archívne foto penziónu] 

 

          

 

 

 

 

          

 

Obrázok 8 Vybavenie ubytovacej časti penziónu 3 [26] 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 8  Vývoj nezamestnanosti v jednotlivých                                                                   

                                    mesiacoch v r. 2005-2008 v okrese Čadca 

 

 

Graf 1 Vývoj nezamestnanosti, okres Čadca, r. 2005 [44, vlastné spracovanie] 

Z grafu možno sledovať klesajúci vývoj miery nezamestnanosti do augusta 2005. Po tomto 

mesiaci dochádza k významnému nárastu, nasledovanému opäť poklesom. Koncom roka 

2005 je patrný nárast o 0,82% v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (november). 

 
Graf 2 Vývoj nezamestnanosti, okres Čadca, r. 2006 [44, vlastné spracovanie] 

Rok 2006 z pohľadu nezamestnanosti možno charakterizovať nerovnomerným vývojom. 

Koncom roka 2006 dosiahla miera nezamestnanosti v porovnaní s predchádzajúcim rokom 

pokles o 2,41%.  



 
Graf 3 Vývoj nezamestnanosti, okres Čadca, r. 2007 [44, vlastné spracovanie] 

V roku 2007 pokračoval pokles miery nezamestnanosti, čo odráža vyššiu mieru zamestnanosti 

v dôsledku nových pracovných miest v okrese, pracovných príležitosti v zahraničí. 

Zamestnanci mohli priniesť vyššiu produktivitu práce. 

 
Graf 4 Vývoj nezamestnanosti, okres Čadca, r. 2008 [44, vlastné spracovanie] 

V roku 2008 možno sledovať nerovnomerný vývoj nezamestnanosti. Zo začiatku roka badať 

pokles, avšak v máji sa situácia začala zhoršovať s výnimkou septembra, kedy sa pohybovala 

miera nezamestnanosti na úrovni 5,01%.  

 

 

 

 

 



Príloha č. 9  Demografický vývoj základných vekových     

                           kategórii v Žilinskom kraji a v SR + prognóza 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ŽILINSKÝ 

kraj                   

Spolu/vek. 

Kateg. 337670 340247 342674 344688 346656 348060 349786 351009 351672 

z toho vek                   

15-24 39315 38793 37997 37036 36314 35549 34745 33609 32133 

55-64 25116 26371 27748 29023 30117 30991 31597 32115 32192 

15-64 337362 339936 342359 344368 346331 347724 349439 350651 351205 

 Podiel %  

15 – 24 11,64 11,40 11,09 10,74 10,48 10,21 9,93 9,57 9,14 

Muži/vek. 

Kateg. 191418 192683 193680 194504 195278 195582 196100 196150 195905 

z toho vek                   

15-24 23170 22852 22285 21651 21197 20696 20191 19558 18698 

55-64 18114 18910 19804 20653 21335 21823 22171 22477 22505 

15-64 191211 192474 193468 194289 195059 195355 195865 195907 195615 

Podiel % 

 15 – 24 12,10 11,86 11,51 11,13 10,85 10,58 10,30 9,97 9,54 

Ženy/vek. 

Kateg. 146252 147564 148994 150184 151378 152478 153686 154859 155767 

z toho vek                   

15-24 16145 15941 15712 15385 15117 14853 14554 14051 13435 

55-64 7002 7461 7944 8370 8782 9168 9426 9638 9687 

15-64 146151 147462 148891 150079 151272 152369 153574 154744 155590 

Podiel %  

15 – 24 11,04 10,80 10,55 10,24 9,99 9,74 9,47 9,07 8,63 

 

 

SR  % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15 – 24 spolu 10,97 10,67 10,31 9,95 9,63 9,33 9,02 8,66 8,22 

15 – 24 muži 11,33 11,01 10,64 10,28 9,95 9,66 9,35 8,98 8,54 

15 – 24 ženy 10,53 10,24 9,89 9,55 9,24 8,94 8,62 8,27 7,84 

Tabuľka 4 Vývoj základných vekových kategórií v Žilinskom kraji a SR spolu s prognózovaním [36] 

 



 
Graf 5 Podiel mužskej a ženskej kategórie na celkovom počte obyvateľov Žilinského kraja v jednotlivých 

rokoch [36] 

Z grafu vyplýva rastúci trend ženskej i mužskej kategórie na celkovom počte obyvateľov 

Žilinského kraja. Prognóza nasvedčuje rastúcemu počtu obyvateľov. 

 
Graf 6 Podiel jednotlivých vekových kategórií mužov a žien na celkovom počte obyvateľov Žilinského 

kraja [36] 

Graf vystihuje klesajúci trend mužskej kategórie 15-24 rokov a nárast v kategórii mužov 55-

64 rokov. Rovnakú situáciu možno vidieť aj u ženskej kategórie. Prognóza teda aj v tomto 

prípade svedčí o rastúcom počte obyvateľov v oboch kategóriách vo veku 55-64 rokov 

súčasne s rastúcim celkovým podielom v ženskej i mužskej kategórií na celkovom počte 

obyvateľov. 

 



Príloha č. 10   Finančné prostriedky vynaložené na  

                                    monitoring ŽP 
  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Kvalita ovzdušia        28 651 27 600 18 400 16 900 28 971 57 748 35 522 

Meteorológia a 

klimatológia        28 300 33 200 35 000 26 031 76 013 29 609 72 590 

Voda      44 434 35 330 24 192 43 717 44 447 100 440 52 918,50 

Rádioaktivita       2 668 1 792 1 454 1 500 2 545 2 301 1 500 

Odpady    3 500 3 500 3 500 3 800 1 040 4 354 2 393 

Biota    600 169 600 1 000 1 000 1 000 515 

Geologické faktory      10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 9 000 10 500 

Pôda      9 200 9 200 9 200 9 600 9 100 7 000 8 051 

Lesy      1 720 2 900 2 900 4 400 8 000 17 159 10 173 

Cudzorodé látky      27 032 28 400 27 381 12 454,20 15 301 8 500 10 596,50 

Celkové náklady     156 105 152 091 132 627 129 402,20 196 417 237 111 204 759 

Náklady MŽP SR     118 153 111 591 93 146 102 948 164 016 204 452 175 938,50 

Tabuľka 5 Finančné prostriedky vynaložené na monitoring ŽP [31] 

 
Graf 7 Vývoj celkových nákladov vynaložených na monitoring ŽP a nákladov vynaložených MŽP SR [31, 

vlastné spracovanie] 

 

Z grafu možno pozorovať významný nárast nákladov na monitorovanie ŽP v roku 2006 až 

2008. Tento fakt môže svedčiť o narastajúcom záujme spoločnosti a hlavne orgánov činných 

v oblasti životného prostredia o sledovanie stavu ŽP ale taktiež môže byť indikátorom 

zvýšených nákladov v dôsledku zhoršeného stavu ŽP. 



Príloha č. 11 Popis konkurenčných ubytovacích resp.  

                                    stravovacích zariadení v obci Makov 

Ubytovanie "APARTMÁNY U MEDVEDÍKA" Makov – Čierne 

Novo zrekonštruovaný objekt sa nachádza v tesnej blízkosti Ski- areálu, s výhľadom    

na zjazdovku. Je obklopený ihličnatým porastom s priamym vstupom do lesa a lemovaný 

potokom. Moderne zariadené apartmány s plnou vybavenosťou majú plynové vykurovanie, 

ale zároveň je možné zapáliť oheň v krbu, ktorý je súčasťou obývacej izby na každom 

podlaží. Pre hosťov sú k dispozícii spoločné priestory v suteréne budovy rozdelené               

na klubovňu, herňu s kulečníkom, saunu, whirpool, domáce fitness a úschovňa športových 

potrieb. V letných mesiacoch sa ponúkajú 2 zastrešené terasy s posedením a ping-pongovým 

stolom, multifunkčné ihrisko a vonkajšie ohnisko. Vlastné stravovanie a úprava potravín je 

možná vo vybavených kuchynkách. Je tiež možné navštíviť v blízkom okolí reštaurácie          

a penzióny. Parkovanie je umožnené v zastrešených garážach. 

 
            Obrázok 11 Apartmány u Medvedíka [49] 

Apartmán 1 

• 8 lôžok v dvoch spálňach s TV 

• obývacia izba – TV, SAT, DVD, krb 

• kuchyňa – chladnička, mikrovlnná trúba, varná doska, varná kanvica 

• dve terasy 

• kúpelňa a 2 x WC 

 



Apartmán 2 

• 8 lôžok v troch spálňach s TV 

• obývacia izba – TV, SAT, DVD, krb 

• kuchyňa – chladnička, mikrovlnná trúba, varná doska, varná kanvica 

• dve terasy 

• kúpelňa a 2 x WC 

Spoločné priestory 

• zastrešené garáže 

• klubovňa s krbom 

• miestnosť s kulečníkom 

• sauna 

• whirpool vaňa, domáce fitness a sociálne zariadenie 

• vonkajšia terasa 

• grilovanie, vonkajšie posedenie 

• multifunkčné ihrisko 

Cenník 

Apartmán 1 – pre 8 osôb – zima 2800,- Kč/noc, leto 2400,- Kč/noc 

Apartmán 2 – pre 8 osôb – zima 2800,- Kč/noc, leto 2400,- Kč/noc 

Penzión Stará Fara 

Novootvorený penzión Stará fara sa nachádza v centre obce Makov. Ako už z názvu 

vyplýva tento objekt v minulosti naozaj slúžil ako farský úrad. Budova bola postavená, 

súčasne s makovským kostolom, v roku 1803. Kompletná rekonštrukcia zo zachovaním 

pôvodnej architektúry prebiehala v rokoch 2004 až 2006. V penzióne sa nachádza 6 izieb        

s kapacitou 22 ľudí, reštaurácia a bar vybavený kozubom. Penzión je vhodný nielen              

na individuálne a rodinné pobyty, ale aj na usporiadanie osláv, firemných akcií a školení          

s kapacitou do 30 ľudí. Aj keď v Makove zatiaľ nie sú vytvorené možnosti na letné vyžitie, 

krása okolitej prírody pozýva všetkých návštevníkov na turistické vychádzky, prípadné 

cyklotúry. V zimných mesiacoch je možné športové vyžitie, v prebúdzajúcom sa lyžiarskom 

stredisku Ski Makov nachádzajúcom sa 2 km od penziónu. 



Izba č. 2. - 2 postele + 1 prístelka 1875.-Sk / 62.24 € 

Izba č. 3. - 2 postele /manželská posteľ/ 1500.-Sk / 49.79 € 

Izba č. 4. - 2 postele/oddelene/ 1500.-Sk / 49.79 € 

Izba č. 7. - 2 postele+2 prístelky 2500.-Sk / 89.98 € 

Izba č. 8. - 4 postele+2 prístelky 3750.-Sk / 124.48 € 

Izba č. 9. - 3 postele+2 prístelky 3125.-Sk / 103.73 € 

Tabuľka 6 Cenník penziónu Stará fara [18] 

 

V každej izbe sa nachádza soc. zariadenie s kúpeľnou a TV. V cene je zahrnutá polpenzia - 

raňajky formou švédskych stolov a večera /polievka + hlavné jedlo/. Dieťa do 6 rokov – 

zdarma. Dieťa do 12 rokov - zľava 100 Sk / 3.32 € na deň. 

Penzión Adam 

Ubytovanie 

Penzión Adam v Makove ponúka ubytovanie v šiestich 

dvojlôžkových izbách s možnosťou prístelky a v jednom 

štúdiu. Každá izba je vybavená chladničkou, LCD 

televízorom s DVD prehrávačom a kompletným sociálnym 

zariadením (sprchový kút, umývadlo, WC). Hostia majú k 

dispozícii plne vybavenú kuchynku s chladničkou a elektrickým sporákom a spoločenským 

kútikom. Štúdio je vhodnejšie pre tých, ktorí uprednostňujú súkromie. Je vybavené dvomi 

základnými lôžkami a dvoma prístelkami. Má samostatný vchod, takisto vybavenú kuchynku 

s jedálenským kútom, sociálne zariadenie (sprchový kút, umývadlo a WC) a priestrannú 

spálňu s LCD televízorom so zabudovaným DVD prehrávačom. 

Služby 

Penzión pre spríjemnenie pobytu ponúka wellnes služby 

(solárium, sauna, vírivá vaňa pre max 5 osôb) a malé rodinné 

fitnescentrum. Je tu možnosť posedieť si v rodinnej vinotéke. 

Letné večery je možné stráviť pri otvorenom ohníku pod lesom 



alebo v besiedke penziónu, kde si hostia môžu sami pripraviť jedlá na rošte, na ražni, alebo 

uvariť guláš v kotlíku. Hosťom je k dispozícii veľká záhrada, ktorú ocenia hlavne rodiny         

s deťmi. Na recepcii sú k dispozícii podrobné mapy okolia, ako aj turistické a cyklomapy.     

V celom objekte penziónu je možné bezdrôtové pripojenie k internetu. 

Stravovanie 

V penzióne je možné objednať si kontinentálne raňajky, ktoré 

sa podávajú v jedálni penziónu. Obedy a večere sa nepodávajú, 

ale nie je problémom objednať si ich v reštaurácii vzdialenej 

neďaleko. 

Ceny sú uvedené na osobu/noc  Mimo sezóny 
Letná sezóna 

01.06. - 30.09. 

Zimná sezóna 

01.11. -  31.03. 

Dvojlôžková izba 

2 osoby na izbe/cena za 1os. 

 10 € 

301,26 Sk 

 12 € 

361,51 Sk 

14 € 

421,76 Sk 

Dvojlôžková izba 

1 osoba na izbe 

17 € 

512,14 Sk  

18 € 

542,27 Sk 

20 € 

602,52 Sk  

Prístelka 
7 € 

210,8 Sk  

8 € 

241,01 Sk 

9 € 

271,13 Sk  

Dieťa do 5 rokov bez nároku na služby Zadarmo zadarmo zadarmo  

 Kontinentálne raňajky 

3,50 € 

105,44 Sk   

3,50 € 

105,44 Sk   

3,50 € 

105,44 Sk    

Ceny sú uvedené na osobu/noc  
Veľká Noc 

pobyt min. 3 noci 

Silvester a Nový rok 

pobyt min. 5 nocí 

Dvojlôžková izba 

2 osoby na izbe/cena za 1os. 

16 € 

482,02 Sk 

19 € 

572,39 Sk 

Dvojlôžková izba 

1 osoba na izbe 

20 € 

602,52 Sk 

20 € 

602,52 Sk 

Prístelka 
10 € 

301,26 Sk  

10 € 

301,26 Sk 

Dieťa do 5 rokov bez nároku na služby Zadarmo zadarmo 

Tabuľka 7 Cenník penziónu Adam [21] 



Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk.  

V cene ubytovania je zahrnutý poplatok pre obec Makov vo výške 0,33 € (10,- Sk). 

Penzión Makov 

Ubytovanie v penzióne 

• 4x4 lôžkové izby + možnosť prístelky, sprcha, WC 

• reštaurácia s vynikajúcou kuchyňou 

• spoločenská miestnosť s javiskom 

• parkovisko pri penzióne 

Ubytovanie v drevených zruboch nad penziónom 

• 2x4 lôžkové izby + možnosť prístelky 

• sprcha, WC, kuchynka, TV 

• možnosť stravovania v reštaurácii penzión Makov 

 
Obrázok 12 Penzión Makov so zrubmi [43] 

Reštaurácia Penziónu Makov 

• kapacita 40 miest 

• výborná domáca kuchyňa - špeciality slovenskej kuchyne 

• kapacita spoločenskej sály 80 miest 

• rodinné oslavy, svadby, zábavy, plesy, detské karnevaly 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 12          Finančná analýza podniku 

 

Rok 2006 

 

ROE= EAT/VK= 103 000/-245 000= - 0,42 

ROA= EAT/CA= 103 000/ 4 205 000= 0,03 

ROS= EAT/TR= 103 000/ 4 472 000= 0,02 

BL= OA/krátk.  záväzky= 355 000/298 000= 1,19 

Koeficient samofinancovania= VK/CA= - 245 000/4 205 000= - 0,06 

Ukazovateľ veriteľského rizika= CZ/CA= 4 450 000/4 205 000= 1,06 

Ukazovateľ nákladovosti= Ná/TR= 1-ROS= 0,98 

Obrat aktív= TR/CA= 4 472 000/ 4 205 000= 1,06 

RO zás= TR/zás.= 4 472 000/237 000= 18,87 

DO zás= 365/18,87= 19,34 

RO pohľ= TR/pohľ= 4 472 000/53 000= 84,37 

DO pohľ= 365/84,37= 4,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Údaje použité k výpočtom výsledných ukazovateľov sú uvedené vSk. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Rok 2007 

 

ROE= EAT/VK= 42 000/-224 000= -0,19 

ROA= EAT/CA= 42 000/4 257 000= 0,01 

ROS= EAT/TR= 42 000/4 447 000= 0,01 

BL= OA/krátk.  záväzky= 407 000/323 000= 1,26 

Koeficient samofinancovania= VK/CA= -224 000/4 257 000= -0,05 

Ukazovateľ veriteľského rizika= CZ/CA= 4 475 000/4 257 000= 1,05 

Ukazovateľ nákladovosti= Ná/TR= 1-ROS= 0,99 

Obrat aktív= TR/CA= 4 447 000/4 257 000= 1,04 

RO zás= TR/zás= 4 447 000/239 000= 18,6 

DO zás= 365/18,6= 19,6 dní 

RO pohľ= TR/pohľ= 4 447 000/112 000= 39,71 

DO pohľ= 365/39,71= 9,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Údaje použité k výpočtom výsledných ukazovateľov sú uvedené v Sk. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Rok 2008 

 

ROE= EAT/VK= 20 297/-202 728= -0,1 

ROA= EAT/CA= 20 297/4 238 186= 0,0048 

ROS= EAT/TR= 20 297/3 913 305= 0,0052 

BL= OA/krátk.  záväzky= 356 681/225 869= 1,58 

Koeficient samofinancovania= VK/CA= -202 728/4 238 186= -0,05 

Ukazovateľ veriteľského rizika= CZ/CA= 4 447 733/4 238 186= 1,05 

Ukazovateľ nákladovosti= Ná/TR= 1-ROS= 0,9948 

Obrat aktív= TR/CA= 3 913 305/4 238 186= 0,92 

RO zás= TR/zás.= 3 913 305/245 095= 15,97 

DO zás= 365/15,97= 22,86 dní 

RO pohľ= TR/pohľ= 3 913 305/80676= 48,51 

DO pohľ= 365/48,51= 7,5 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Údaje použité k výpočtom výsledných ukazovateľov sú prepočítané podľa predvahy konverzným kurzom 

30,126sk/euro a sú uvedené v Sk. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Rok 2009 

ROE= EAT/VK= 0 

ROA= EAT/CA= 0 

ROS= EAT/TR= 0 

BL= OA/krátk.  záväzky= 14 026/4 382= 3,2 

Koeficient samofinancovania= VK/CA= -6 729/145 251= -0,05 

Ukazovateľ veriteľského rizika= CZ/CA= 153 360/145 251= 1,05 

Ukazovateľ nákladovosti= Ná/TR= 1-ROS= 1 

Obrat aktív= TR/CA= 125 460/145 251= 0,86 

RO zás= TR/zás.= 125 460/8 136= 15,42 

DO zás= 365/15,42= 23,67 dní 

RO pohľ= TR/pohľ= 125 460/5 478= 22,9 

DO pohľ= 365/22,9= 15,94 dní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Údaje použité k výpočtom ukazovateľov za rok 2009 sú uvedené v eurách. Konverzný kurz je 30,126 sk/euro. 


