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1 Úvod 

 Témou tejto bakalárskej práce je agroturistika a jej vplyv na rozvoj cestovného 

ruchu v regióne Kysuce. Agroturistika využíva na dosiahnutie svojich cieľov prírodné 

prostredie, prezentuje miestne obyčaje a ukazuje návštevníkom možnosti ako správne, 

šetrne  zaobchádzať s hmotnými i nehmotnými darmi prírody. Vytvára priestor pre 

obyvateľov miest aby príjemne a netradične strávili svoj voľný čas. Priateľskou formou 

učí ekologickému chovaniu. Región Kysuce neoplýva nerastnými surovinami, má svoje 

bohatstvo ukryté v lesoch, ktoré treba chrániť. S účasťou agroturistiky možno pracovať na 

vytvorení lepšieho image-u regiónu, čím by sa zvýšila celkovo šanca na skvalitnenie 

života v tejto oblasti.  

 Cieľom práce je poukázať na región Kysuce ako na lokalitu s vysokým 

potenciálom pre rozvoj cestovného ruchu formou vidieckej turistiky.  

 Práca pozostáva z troch častí. V prvej sa oboznámime s teóriu regionálneho 

rozvoja a regionálnej politiky, o ktorú sa opierame. V druhej budeme skúmať Slovenskú 

republiku, Žilinský kraj a mesto Krásno nad Kysucou pre posúdenie vhodnosti 

existujúcich podmienok územia pre začatie podnikania v agroturistike. Posledná časť je 

návrhom pre projekt vytvorenia agroturistického zariadenia v meste vidieckeho typu, 

Krásno nad Kysucou. Podpora cestovného ruchu jednoznačne prispieva k rozvoju a 

prosperite lokality. Treba však dbať na kvalitu poskytovaných služieb a skúmanie 

konkurencie.  

 Samotnému spracovaniu témy predchádzalo vyhľadávanie informácií v literatúre a 

na internete a štúdium problematiky, čím sa podarilo vytvoriť rámec. Následne bola 

prevedená analýza zdrojov a obmedzujúcich podmienok pre zvolený projekt 

agroturistického zariadenia. 
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2 Teoretické vymedzenie regionálneho rozvoja 

 Aktuálne je pozonosť stále viac venovaná regionálnemu rozvoju, lebo sa stáva 

dôležitejším a zaujímavejším pre socio-ekonomické prostredie každého štátu.  Teória 

regionálneho rozvoja, ciele, princípy a motivácia pre aktivity v regionálnej politike sú 

ďalej rozvinuté v nasledujúcom texte.  

2.1 Regionálny rozvoj 

Pre zjednodušenie vysvetlenia pojmu regionálny rozvoj si ho rozdelíme na dve 

slová, z ktorých sa skladá. Sú to región a rozvoj. 

2.1.1 Región  

Je priestorový útvar, ktorý formálne či neformálne vymedzujú určité spoločné 

znaky pre toto územie typické (prípadne netypické). Vymedzenie regiónu je veľmi 

varaibilné a treba ho prispôsobiť a definovať vždy v súlade s konkrétnymi požiadavkami. 

„Regióny neexistujú sami o sebe. Sú výsledkom procesu abstrakcie, zovšeobecnenia alebo 

konštrukcie, to znamená špecifického postupu ich vymedzovania, ktorý nazývame 

regionalizácia.“  (Maier, G., Tödtling, F.: Regionálna a urbanistická ekonomika. 2. 

Regionálny rozvoj a regionálna politika, str. 282). Z iného pohľadu je región objektom 

regionálnej politiky. 

Región môže byť: 

- supranacionálne územie – je tvorené územiami viacerých štátov, ktoré ležia pri 

sebe (napr. Stredná Európa, Pobaltie, Škandinávia, Južná Amerika) 

- transnacionálne územie – predstavuje spojenie častí dvoch alebo viacerých krajín 

(napr. Euroregión Beskydy) 

- subnacionálne územie – obsahuje výlučne časť územia jedného štátu. Definuje ho 

Zákon o podpoře regionálního rozvoje 248/2000 Sb.: „Regionem je územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení 

obcí.“ (Zákon o podpoře regionálního rozvoje 248/2000 Sb., §2, ods.a)). Taktiež 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja 508/2001 Z.z., kde: „Región je územne 

vymedzený priestor na tvorbu a uskutočňovanie regionálnej a štrukturálnej 

politiky na úrovni druhého stupňa alebo  tretieho stupňa podľa klasifikácie 

štatistických územných jednotiek.“ (Zákon o podpore regionálneho rozvoja 
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508/2001 Z. z., §2, ods.a)). Pri ďalšom skúmaní tejto problematiky budeme 

uvažovať práve s touto definíciou pojmu región. 

 

Pre ohraničenie regiónu sa používa: 

- kritérium homogenity – územné celky sú spájané podľa určitých kritérii a tvoria 

jednotný región (povrch, podnebie, stupeň nezamestnanosti, zamestnanosť v sektoroch). 

Je možné ich nazvať aj fyzickogeografickými regiónmy. 

- kritérium funkčnosti – uzemné cekly sa spájajú podľa kritéria, ktorým je vnútorná 

spätosť s variáciou na určité indikátory, charaktrstickým rysom je vzájomná závislosť 

(kritérium dennej dochádzky, dochádzka za nákupmi). Tieto sociálne-geografické regióny 

sa nazývajú aj nodálne (spádové) regióny. 

Pri riešení určitého problému je vhodné obe kritériá ohraničenia kombinovať pretože sa 

vzájomne nevylučujú. Takýmto spôsobom dostaneme komplexné zjednodušenie obrazu 

reality, čo predstavuje základ pre regionalizáciu. [8] 

 

Typológia regiónov 

 

V súčasnosti neexistuje jediná ustálená typológia delenia regiónov, podľa ktorej 

by sa ďalej skúmali dopady regionálnej politiky. Regióny sa však môžu deliť z mnohých 

hľadísk a to napríklad podľa: 

- Zákona o podpore regionálneho rozvoja 503/2001 Z. z. na podporované regióny: 

- hospodársky slabé 

- regióny s nepriaznivou štruktúrou 

- Zákona o podpoře regionálního rozvoje 248/2000 Sb. na: 

- regióny so sústredenou podporou štátu, ktoré podľa svojho zaostávania sú: 

1. štrukturálne postihnuté 

2. hospodársky slabé 

3. vidiecke regióny 

- ostatné regióny, ktorých podporovanie štátom je žiadúce z iných dôvodov 

- hospodárskeho potenciálu na: 

- nedostatočne rozvinuté periférne regióny 

- upadajúce a staré industriálne regióny 
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- centrálne regióny 

- rýchlo sa rozvíjajúce regióny 

- podľa potrieb európskej komisie na: 

- zaostalé regióny, vyznačujúce sa nedostatkom infraštruktúry, nízkymi prímami, 

neefektívnou poľnohospodárskou produkciou a nízkou úrovňou pracovnej sily, 

- regióny poznamenané priemyslovým úpadkom či ekonomickou recesiou, 

- periférne regióny, ktoré trpia geografickou izoláciou, 

- prihraničné regióny, čo je zvláštny variant periférnych regiónov, 

- regióny s urbanistickými problémy, 

- vidiecke regióny, čo je zvláštny typ zaostalých regiónov [14] 

 

2.1.2 Rozvoj  

 

Predstavuje konkrétne kroky vedúce k zlepšeniu súčasného stavu. Je popisom 

procesu so zameraním na cieľ, v závislosti od variabilných hodnotových predstáv 

v priestore a čase. Prítomné sú i neustále zmeny, ktoré menia i samotný význam tohto 

pojmu. 

Často sa s pojmom rozvoj stotožňuje pojem hospodársky rast. Dôvodom zrejme je, že sa 

ukazovatele národohospodárskych bilancií dlhodobo prepočítavajú a zverejňujú 

v pravidelných intervaloch, je možné ich prognostikovať. Tieto ukazovatele majú 

množstvo nedostatkov, napríklad nezahŕňajú hodnotu dôležitých pracovných výkonov, 

neformálny sektor, skreslenie trhovými cenami, škody na zdraví obyvateľstva aj 

životného prostredia. Napriek tomu je rozvoj bez hospodárskeho rastu nepredstaviteľný. 

[8] 

 

Teória regionálneho rozvoja 

 

„Regionálny rozvoj je trvalý rast hospodárskeho potenciálu a sociálneho 

potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku úroveň, výkonnosť,  

konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov;   región tak prispieva 

k hospodárskemu rozvoju a k sociálnemu  rozvoju krajiny.“ (Zákon o podpore 

regionálneho rozvoja 508/2001 Z. z.) 
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Rozvoj jednotlivých regiónov je dôležitý pre rozvoj celej krajiny, lebo práve v regiónoch 

sa vytvárajú hodnoty, vďaka ktorým napreduje celý štát. 

 

Praktický a akademický prístup k definovaniu regionálneho rozvoja 

 

Podľa praktického chápania berieme regionálny rozvoj ako prostriedok na 

zvyšovanie potenciálu daného územia v súvislosti s jeho kvalitnejším a plnohodnotnejším 

využívaním, pričom sa kladie dôraz na priestorovú optimalizáciu socioekonomických 

aktivít a využívanie prírodných zdrojov. Výsledkom je napríkalad lepšia 

konkurencieschopnosť súkromného sektoru, životná úroveň obyvateľov, zlepšenie stavu 

životného prostredia. Potenciál regiónu je merateľný a porovnateľný. Používajú sa 

ukazovatele  ako je hrubý domáci produkt v prepočte na obyvateľa, miera 

nezamestnanosti, vzdelanostná štruktúra, priemerná mzda, vybavenosť domácností 

počítačmi, znečistenie ovzdušia, vody, pôdy a i. 

Praktickým prístupom sa zaoberajú hlavne neakademické inštitúcie ako sú krajské, 

mestské a obecné úrady. 

V akademickom prístupe k regionálnemu rozvoju je podstatou aplikácia náuk ako je 

ekonómia, geografia, sociológia a enviromentálna ekonómia pri riešení javov, procesov a 

vzťahov na určitom území. Týmto spôsobom sú hľadané príčinné zákonitosti 

rozmiestňovania ekonomických činností, nerovnomerného osídľovania územia a následne 

nástroje pre ovplyvňovanie týchto procesov a faktorov. Poznatky, ktoré sú týmto 

spôsobom získané využíva v praxi regionálna politika za účelom podpory reálneho 

regionálneho rozvoja. [17] 

 

Tri piliere regionálneho rozvoja 

 

Aby boli dosiahnuté vyváženie  a zároveň udržateľnosť rozvoja musí sa regionálny 

rozvoj opierať o tri piliere. Sú nimi ekomomický, ekologický a sociálny pilier, taktiež 

princíp. 

Základom ekonomického pilera je plné a efektívne využitie výrobných faktorov, hlavne 

pracovnej sily. Lokalizácia, ktorá vyhovuje mikroekonomickému cieľu podnikateľa by 

mala byť v súlade s makroekonomickými a sociálnymi cieľmi. Sociálny pilier sa 

zameriava najmä na problematiky akou je napríklad bytová otázka a problém so 
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zvyšujúcim sa nájmom v preľudnených oblastiach, migrácia obyvateľstva z menej 

rozvinutých regiónov do rozvinutejších alebo problém starnutia populácie. Ekologický 

pilier stráži enviromentálnu udržateľnosť, rieši problém odpadov, chráni životné 

prostredie a i. 

Rozhodutia, ktoré sú prímané by mali byť v súlade so všetkými tromi a odpovede na 

otázky, ktoré sú v regionálnom rozvoji riešené, hľadajú možnosti ako dosiahnuť zhodu 

medzi tromi piliermi, pričom každý má svoj cieľ postavený inde. Sú vo vzájomnom 

rozpore a taktiež sú si komplementárne. [17] 

 

Vzťah regionálneho rozvoja a iných vedných oborov 

 

Regionálny rozvoj je eklektickou vedou a preto využíva pri svojích výskumoch 

poznatky, získané inými vednými disciplínami. Sú to nasledovné: ekonómia, geografia, 

sociológia, politické vedy, demografia a územné plánovanie. [17] 

 

2.1.3 Regionálne disparity 

 

Disparity predstavujú rozdielnosť v hodnotách indikátorov, ktoré charakterizujú 

stupeň rozvoja regiónov. Vysokú vypovedaciu schopnosť majú hlavne indikátory 

ekonomické a sociálne, medzi ktoré radíme pomer HDP/obyvateľ, mieru nezamestanosti, 

mieru ekonomickej aktivity, počet voľných pracovných miest na obyvateľa alebo 

priemernú mesačnú mzdu v regióne ale taktiež stav životného prostredia či vzdelanostnú 

úroveň obyvateľstva. Na vznik a existenciu disparít existujú rozdielne názory. Jedny 

tvrdia, že najväčšie rozdiely sú dôsledkom nedostatku regionálnej politiky, iné vnímajú 

disparity ako prirodzené prejavy daných prírodných a socioekonomických podmienok. 

Vhodné je aby sa jednotlivé ukazovatele trvalo udržovali v spoločensky prijateľných 

medziach, inak predstaujú nebezpečenstvo pre vývoj spoločnosti na danom území. 

 Vo svete a hlavne v Európe sú naväčšie rozdiely pozorované medzi regiónom 

hlavného mesta a ostatným územím v rámci štátu. [9] 
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2.2 Regionálna politika 

 

 Regionálna politika predstavuje ovplyvňovanie hospodárskych procesov 

prostredníctvom verejného sektoru v územných častich štátu. Má korigačnú a stabilizačnú 

funkciu pre vyrovnávanie regionálnych disparít, ktoré vznikli ako dôsledok nedokonalosti 

trhu. Zabezpečuje všeobecne prímané požiadavky rozvoja územia, udržateľný rozvoj, 

ochranu prírodných, kultúrnych a historických hodnôt, pričom sa kladie špeciálny dôraz 

na posilnenie konkurencieschopnosti územia. [8] 

   

Ciele regionálnej politiky 

 

 Hlavným cieľom regionálnej politiky je podporovať celkový harmonický rozvoj 

prostredníctvom posilnenia hospodárskej a sociálnej súdržnosti, znižovanie rozdielov 

medzi úrovňami rozvoja v jednotlivých regiónoch a zmierňovanie zaostalosti v 

najznevýhodnenejších regiónoch alebo ostrovoch vrátane vidieckych oblastí. 

 Súčasná regionálna politika členských štátov EÚ je plne v súlade s cieľmi 

regionálnej politiky EÚ. Má tri hlavné ciele: 

1. podpora zaostávajúcich regiónov, ktorých HDP na obyvateľa meraný paritou 

kúpnej sily je menší ako 75 % priemeru EÚ. 

2. podpora štrukturálne postihnutých oblastí v hospodárskej a spoločenskej premene 

3. podpora ľudských zdrojov v oblasti vzdelávania, školenia a zamestnanosti [10] 

  

Nástroje regionálnej politiky 

 

• Informácie a poradenstvo – patria k mäkkým nástrojom usmerňovania správania 

sa subjektov, zlepšujú kvalitu ich vedomostí. Možno tu zaradiť technologické 

poradenstvo, poradenstvo pre investorv, novovznikajúcich podnikateľov, 

poradenstvo o možnostich vzdelávania, o pracovnom trhu ale taktiež poradenstvo 

pre obce a mestá i pre cezhraničnú spoluprácu. Poradenské služby poskytujú 

najmä regionálne rozvojové agentúry, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, 

obecné úrady a i. 

• Finančná motivácia – je poskytovaná v mnohých formách napríklad ako 

nenávratný finančný príspevok, dotácia, daňové zvýhodnenie alebo zlacnený úver. 
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Zacielená je najmä na podnikateľské jednotky mimo región aby lokalizovali svoje 

aktivity do vybraných regiónov.  

• Opatrenia vo výstavbe infraštruktúry – priamo ovplyvňujú manévrovací priestor 

podnikateľských subjektov a domácností lebo im tak umožnujú vykonávať 

základné aktivity. Môžu byť orientované na výstavbu alebo skvalitnenie 

zásobovacej a odvoznej siete (energia, voda, odpady), dopravnej alebo 

telekomunikačnej ďalej na výstavbu bytov, škôl, vzdelávacích, sociálnych a 

kltúrnych zariadení a i.. Infraštruktúrne opatrenia majú dlhodobejší a spoľahlivejší 

charakter ako finančné stimuly a kladne pôsobia na celkovú kvalitu a atraktívnosť 

danej lokality.  

• Regulačné a administratívne opatrenia – sú tvrdšie zásahy do správania 

ekonomických subjektov. Môžu zakazovať alebo prikazovať lokalizáciu podnikov 

v určitých lokalitách (ekologicky hodnotné regióny, regióny s narušeným 

životným prostredím). Sú určené na to, aby zabrzili spoločensky neželateľný 

vývoj, nedokážu však vhodne stimulovať rozvoj v hospodársky zaostávajúcich 

územiach. [8] 

 

Stratégie regionálnej politiky 

 

Exogénny rozvoj 

 

 Zameriava sa v prvom rade na vonkajšie rozvojové impulzy. Najdôležitejšie pre 

tento prístup je ovplyvňovanie mobility ekonomických subjektov a ich presun 

z prosperujúcich (často „preplnených“) regiónov do upadajúcich, čím sa opäť nadobudne 

rovnováha. Používajú sa nástroje finančnej motivácie, infraštruktúrne opatrenia, mobilita 

práce, kapitálu, regulačné a administratívne opatrenia. 

 

 Enodogénny rozvoj 

 

 V 70. rokoch 20.storočia sa do popredia vo viacerých krajinách dostáva nová 

orientácia regionálnej politiky. Ide o zhodnotenie využívania endogénneho, vnútorného 

potenciálu regiónu, zintenzívnenie využitia aktuálnych existujúcich faktorov a zdrojov 

s cieľom zvýšiť celkovú konkurenčnú schopnosť podnikov aj regiónu. Zameriavajú sa na 
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podporu kvality, kde je hlavný rozdiel medzi exogénnym rozvojom, pri ktorom sa 

orientácia presúva skôr na kvantitu. Zvýšená kvalita výrobkov, technológie i výrobného 

procesu sa dosahuje zavádzaním inovácií do výroby. Inovácie sú dôležité aj v širšom 

zmysle a uplatňujú sa v celkovom zlepšení hospodárskeho a sociálneho života. 

V súčasnosti je preferovaný a žiadúci práve model endogénneho rozvoja.[8] 
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3 Analýza podmienok slovenského trhu pre rozvoj 

v agroturistike 

 Podrobným skúmaním územia Slovenskej republiky, Žilinského kraja a obce 

Krásno nad Kysucou sa budeme zaoberať v nasledujúcich podkapitolách. Zameriame sa 

najmä na relevantné oblasti, akými sú prírodné podmienky, obyvateľstvo, ekonomická 

štruktúra, technická infraštruktúra, doprava, stav životného prostredia a rozvinutosť 

terciálneho sektora s dôrazom na cestovný ruch a agroturistiku.  

3.1 Charakteristika územia Slovenskej republiky 

3.1.1 Prírodné podmienky  

V srdci Európy leží malý štát, Slovenská republika, s rozlohou 49 035,7 km², ktorá 

rozlohou zaujíma 126. miesto na svete a 27. miesto v Európe. Pretiahnutý tvar krajiny 

v rovnobežkovom smere spôsobuje, že vzhľadom k veľkosti územia má relatívne dlhú 

hranicu v dĺžke 1652,8 km. Susedí s Maďarskom, Poľskom, Českou republikou, 

Rakúskom a Ukrajinou (zoradené podľa dĺžky spoločnej hranice). Najkratšia vzdialenosť 

k moriam od hraníc je nasledovná: Jadranské more, 365 km; Baltské more, 560 km; 

Čierne more, 660 km a Severné more, 775 km. Nevýhoda vnútrozemskej polohy je 

čiastočne zmierňovaná prístupom po Dunaji k Čiernemu moru a prostredníctvom kanálu 

Dunaj – Mohan – Rýn k Severnému moru. Na druhej strane je postavenie vo vnútrozemí 

výhodné, lebo umožňuje kontakty s okolitými krajinami a podmieňuje tranzitnú prepravu 

tovarov, kapitálu a osôb iných krajín. 

Pre Slovensko je typická vysoká vnútorná diferencovanosť územia, spôsobená 

prítomnosťou veľkých prírodných celkov. Povrch sa utváral hlavne vrásnením koncom 

druhohôr a v treťohorách. Vznikli veľké kontrasty v nadmorskej výške, pestrá geologická 

stavba, ložiská nerastných surovín, rôznorodosť reliéfu, zrážok, pôd, rastlinnej pokrývky 

i zastúpenie živočíšstva. Teplotné rozdiely nie sú dôsledkom veľkej vzdialenosti medzi 

juhom a severom krajiny ale veľkým rozdielom v nadmorskej výške, ktorá ovplyvňuje 

v rozhodujúcej miere spôsob využívania krajiny. Hospodársky dôležité nížiny a súvislé 

plochy rovín a pahorkatín do 300 m n. m. pokrývajú 41 % územia. Nachádzajú sa hlavne 

na juhu Slovenska a pozdĺž riek hlboko zasahujú do Karpát. Nízke vysočiny do 800 m n. 

m. zaberajú 45 % územia, hlavne južné úpätia Karpát, kde tvoria postupný prechod do 

nížin. Stredné vysočiny do 1500 m n. m. zaberajú 13 % územia a tvoria najväčšie plochy 
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v severnej časti stredného Slovenska. Len 1 % územia tvoria vysoké vysočiny nad 1501 m 

n. m., čo predstavuje aj hornú hranicu lesa.  

Podnebie Slovenska je tvorené spolupôsobením atmosferických procesov 

a klimageografických  činiteľov. Krajina leží  v mierne teplom podnebnom pásme so 

striedajúcimi sa ročnými obdobiami. Priestorové rozdiely v teplotách závisia najmä od 

nadmorskej výšky. Teplotný gradient dosahuje 0,52 °C, ktorý získame výpočtom ročnej 

priemernej teploty. Počet dní so snehovou pokrývkou sa rôzni od 30 dní na juhu až po 120 

– 200 dní v najsevernejších a najvyšších územiach. Na každých 100 m nadmorskej výšky 

pribúda asi 9 dní so snehovou pokrývkou. 

Vodné toky Slovenska dosahujú celkovú dĺžku 49 774,8 km z toho 7 518 km je 

umelých, 8 012 km je odvodňovacích kanálov a zvyšok pripadá na prirodzené vodné toky. 

Až 650 km vodných tokov tvorí štátnu hranicu. Najväčšie a najznámejšie rieky sú Dunaj, 

Váh, ktorý je aj najdlhší, Orava, Nitra, Hron, Tisa, Hornád, Torysa, Bodrog, a Dunajec. 

Jazerami nazývame prírodné vodné nádrže v zníženinách zemského povrchu. Najväčší 

počet jazier sa nachádza vo vysokých pohoria a sú ľadovcového pôvodu. Umelo 

vytvorené vodné nádrže na Slovensku rozlišujeme rybníky, tajchy na pohon čerpadiel 

vodnými kolesami v oblasti Banskej Štiavnice, klauzúry v horských oblastiach s ťažbou 

dreva  a vodné nádrže ako zásobárne pitnej vody, pohon vodných elektrární, zdroj vody 

pre priemysel alebo na rekreačné účely. Zaujímavá je aj podpovrchová voda a výskyt 

termálnych prameňov. Významné zásoby vody sa nachádzajú hlavne vo vápencových 

a dolomitových krasových oblastiach, kde je hojný výskyt vzácnych podzemných jaskýň. 

Rastliny a živočíchy veľmi citlivo reagujú na okolie, v ktorom sa nachádzajú. 

V rámci výškovej zonálnosti na Slovensku smerom zdola na hor rozlišujeme tieto 

základné vegetačné stupne: pásmo dubín, pásmo bučín, pásmo smrečín, pásmo 

kosodreviny, pásmo hôľ a podsnežné pásmo. Okrem toho sa vytvorili aj azonálne 

podmienené spoločenstvá v závislosti na geologicko-geomorfologických, pedologických 

a hydrologických podmienkach. Príkladom môžu byť sutinové a lužné lesy.  
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Obrázok 3.1: Pestré drevinové zloženie na Slovensku (2008); Zdroj: 

www.vedavyskum.sk 

Lesný porast je človekom využívaný a pozmeňovaný. V pôvodnom zložení lesov 

Slovenska bolo až 79,3 % listnatých stromov, v súčasnosti len 59 %. Aktuálne údaje 

o štruktúre lesných porastov hovoria, že 31 % je ihličnatých lesov, 19 % zmiešaných a 50 

% listnatých. Slovensko celkovo pokrývajú lesy na 41 % územia.[6], [7] 

 

3.1.2 Členenie územia 

 

 Pre štatistické potreby Európskej Únie je územie Slovenskej republiky členené: 

NUTS 0: Slovenská republika 

NUTS 1: Slovenská republika 

NUTS 2: 4 oblasti (Bratislavský kraj, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné 

Slovensko) 

NUTS 3: 8 VÚC (vyššie územné celky), samosprávne kraje (Bratislavský kraj, Trnavský 

kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský 

kraj, Košický kraj) 

LAU 1: 79 okresov 

LAU 2: 2891 obcí z toho 138 so štatútom mesta 

 Členenie Slovenska prešlo bohatým historickým vývojom. Koncom 10. storočia sa 

územné časti Uhorska nazývali komitáty, v 13.-18. storočí to boli stolice a od roku 1849 

župy. V súčasnosti túto funkciu plnia kraje. Regióny vznikli na základe historických 

územných celkov, ktoré sú vnútorne pomerne jednotné svojou rázovitosťou, navyše 

obyvatelia cítia silnú príslušnosť k územiu, na ktorom žijú, sú hrdí na svoje zvyky, 

kultúru, miestne obyčaje. Neformálne delenie územia Slovenskej republiky vymedzuje 
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Bratislavský región, Dolné Považie, Dolný Zemplín, Gemer, Horehronie, Horná Nitra, 

Horný Zemplín, Košický región (Abov), Liptov, Nitriansky región (Dolná Nitra), Orava, 

Pohronie, Podunajsko, Poiplie (Hont a Novohrad), Horné Považie (Severné Považie) 

vrátane Kysúc, Stredné Považie, Spiš (bez Tatier a Zamaguria),  Šariš, Tatry vrátane 

Zamaguria, Turiec a Záhorie.  

 

3.1.3 Stav a vývoj obyvateľstva 

 

K 31.12.2008 žilo na území Slovenskej republiky 5 412 254 obyvateľov,  z toho 

51,4 % žien. Priemerná hustota zaľudnenia dosahuje 110 obyv./ km². Priemerný vek je 

37,7 rokov, u mužov to je 36,1 a u žien 39,3 rokov, pričom s prehlbujúcim starnutím 

populácie sa bude priemerný vek postupne zvyšovať. Stredná dĺžka života je v súčasnosti 

u mužov 70 a u žien 78 rokov a taktiež má zvyšujúcu sa tendenciu. Vyššieho veku sa 

v priemere dožívajú ľudia žijúci v mestách, čoho pravdepodobným dôvodom je vyšší 

životný štandard, vyššia informovanosť a lepšia lekárska dostupnosť. Stupeň urbanizácie 

dosahuje 55,2 %, čo znamená, že viac ako polovica obyvateľstva býva v mestách a teda 

má šancu na prístup k životným podmienkam na „vyššej“ úrovni. 

 Tabuľka 3.1.3a) : Vývoj vekového zloženie populácie Slovenska 

Vekové kategórie v %  /   ROK 1961 1980 2001 2006 

Predproduktívny vek (0-14 r.) 31,5 20,1 18,6 16,1 

Produktívny vek (ženy 15-54 r., muži 15-59 r.) 54,7 57,6 63,3 64,2 

Poproduktívny vek (ženy nad 55r., muži nad 60 r.) 13,8 16,3 18,1 19,8 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

Vekové zloženie populácie Slovenska sa prudko menilo. Tabuľka 3.1.3.1 

zaznamenáva stavy vekových kategórií za posledných 50 rokov. Pozorujeme radikálne 

zmenšenie populácie v predproduktívnom veku. Prognózy hovoria, že podiel detskej 

zložky sa bude naďalej zmenšovať, obyvateľstva v produktívnom veku bude pomaly 

pribúdať, až sa tento proces zastaví na určitom bode a naďalej sa bude zväčšovať veková 

zložka v postproduktívnom veku. Celá spoločnosť sa bude vyrovnávať so starnutím 

populácie a v dlhodobom horizonte so znižujúcim sa počtom obyvateľstva. V súčasnosti 

sa Slovenská republika dostáva do stagnačného obdobia, kedy sa nepočíta s nejakou 

významnou zmenou počtu obyvateľov. Územie je možné rozdeliť z hľadiska vekového 
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zloženia na progresívny sever a východ s mladšou populáciou a regresívny západ a juh 

s úbytkom obyvateľstva a starnutím v pokročilejšom štádiu. 

Odhaduje sa, že v zahraničí v dôsledku vysťahovalectva v súčasnosti žije asi 2,7 

mil. Slovákov, čo je takmer polovica obyvateľov krajiny. Najpočetnejšia skupina žije 

v USA, Českej republike, Maďarsku, ďalej v Kanade, Srbsku, Argentíne, Poľsku, 

Francúzsku a Austrálii. Aktuálne počet vysťahovaných nepresahuje 2000 občanov ročne 

a smerujú hlavne do Českej republiky a členských krajín EÚ (Nemecko, Rakúsko, Veľká 

Británia) a taktiež do USA. Prisťahovalci ročne tvoria 1 až 5 tisícový nárast obyvateľstva, 

čím sa zvyšuje aktívne migračné saldo a tým aj hodnoty celkového prírastku 

obyvateľstva. Zaujímavá je aj vnútroštátna migrácia. Pozorujeme zoslabenie  migrácie 

z vidieka do miest, príčinou je  hlavne recesia v priemysle a znižujúce sa tempo výstavby 

nových bytov.  Prejavuje sa proces suburbanizácie, pri ktorom sa stávajú migračne 

ziskové hlavne zázemia väčších miest. 

Tabuľka 3.1.3b) : Vývoj počtu obyvateľov Slovenska 

Vývoj a súčastný stav je výsledkom prirodzeného a 

mechanického pohybu. Ako vidno z tabuľky 3.2 nárast 

neprebiehal plynulo ale sú tu jednoznačne rozpoznateľné 

etapy. Pravidelné sčítanie ľudu prebieha v desaťročných 

intervaloch až od roku 1869, čo je v porovnaní s inými 

vyspelými krajinami dosť neskoro. Na konci 19. a 

začiatkom 20.storčia bola pomerne vysoká natalita, ale aj 

vysoká úmrtnosť, čo v konečnom dôsledku spôsobovalo 

nízky prirodzený prírastok. Charakteristická bola pre toto 

obdobie hospodárska zaostalosť, nízka životná úroveň a zlé 

sociálne podmienky. Hlavné mesto, Bratislava, malo v tom 

období iba 50 tisíc obyvateľov. Zdrojom obživi pre 

obyvateľstvo bolo poľnohospodárstvo, ale nestačilo uživiť všetkých, 

tak sa mnohí vysťahovali do iných krajín. Situáciu zhoršovala aj 

prvá a druhá svetová vojna, ktorá mala za následok hospodársku depresiu a chaos v celej 

krajine. V priemysle a remeslách bolo zamestnaných iba 20 % obyvateľov. Priaznivejšia 

situácia nastala v 50. rokoch 20. storočia kedy prirodzený prírastok dosahoval až 17 ‰ a 

potom v 70. rokoch  11 ‰. V 90. rokoch pozorujeme už len mierny nárast a na začiatku 

21. storčia postupnú stagnáciu počtu obyvateľov spôsobenú hlavne starnutím 

ROK Počet 

obyv. 

v mil. 

Hustota 

osídlenia 

v obyv./ 

km² 

1900 2,8 57 

1930 3,3 68 

1950 3,4 70 

1961 4,2 85 

1970 4,5 93 

1980 4,9 102 

1991 5,3 108 

2001 5,4 110 

2008 5,4 110 

Zdroj: ŠÚSR (2010)  
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obyvateľstva, nízkou, len 0,1 ‰ natalitou a odkladaním rodičovstva do vyššieho veku, 

ktoré vyplývajú zo súčasného spôsobu života vo vyspelých krajinách, prinášajúci so 

sebou mnohé negatívne dôsledky, v prvom rade ekonomické, kde stále sa zmenšujúca 

produktívna zložka nestíha „uživiť“ zväčšujúcu sa poproduktívnu zložku.  [5] 

 

3.1.4 Stav a vývoj miery nezamestnanosti, zamestnanosť 

 

 Nezamestanosť sa začala sledovať až od roku 1990 kedy dosahovala len 1,5 % z 

ekonomicky aktývnych obyvateľov. Do roku 1993 však prudko vzrástla na 14,4 %, 

mierne klesla v roku 1996 na 13 % a nakoniec v roku 1999 dosahovala až 19,2 %. 

Odvtedy sa miera nezamestnanosti pohybovala v rozmedzí 19 % až 17 % a od roku 2004 

klesla na 13,3 % a naďalej klesala až na úroveň 8,39 % v roku 2008. Vtedy vplyvom 

hospodárskej krízy nastalo zabrzdenie priaznivého hospodárskeho vývoja a prepúštanie 

vo firmách. Miera nezamestananosti sa aktuálne (začiatkom roka 2010) vyšplhala až na 

13,7 %. Nárast predstauje 5,31 p.b., čo patrí k najväčším spomedzi EÚ 27. Veľké rozdiely 

v miere nezamestnanosti sú pozorovateľné medziregionálne, hlavne medzi vyspelejším 

západom a zaostalejším východom krajiny. Údaje o regionálnej registrovanej 

nezamestnanosti pre NUTS 2 vo vybraných rokoch sú zaznamenané v tabuľke. 

Tabuľka 3.1.4 : Miera registrovanej nezamestnanosti pre NUTS 2 v % 

Územie / ROK 2001 2005 2008 

Slovenská republika 18,63 11,36 8,39 

Bratislavský kraj 5,79 2,6 2,27 

Západné Slovensko 17,49 8,6 5,65 

Stredné Slovensko 19,92 13,78 10,18 

Východné Slovensko 24,74 16,62 13,17 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

 V roku 2008 bolo zamestnaných 2 433 800 osôb, čo predstavuje 45 % populácie 

a bol zaznamenaný nárast o 0,8 p.b. oproti roku 2007. Miera zamestnanosti vo vekovej 

skupine od 15 do 64 rokov je 62,3 %. V primárnom sektore hospodárstva sú zamestnané 4 

% ľudí, v sekundárnom 36,5 % a v terciárnom sektore pracuje v súčasnosti 56,8 % 

zamestnaných osôb. 

Na zamestnanosť priamo vplýva stupeň dosiahnutého vzdelania. Najväčšiu skupinu 

zamestnaných tvoria ľudia s úplným stredným odborným vzdelaním, za nimi nasledujú 
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osoby s učňovským vzdelaním bez maturity a takmer o polovicu menej je zamestnaných 

s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Naopak, najmenšia skupina zamestnaných 

má vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (má ho len 0,4 % populácie) a druhou 

najmenšou skupinou sú osoby so stredoškolským vzdelaním bez maturity. Priemerná 

mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky (bez podnikateľskej 

aktivity) v roku 2008 dosiahla úroveň 21 782 Sk (723,03 EUR). [5] 

 

3.1.5 Ekonomická štruktúra 

 

 Hospodárstvo je jedným z najdynamickejších atribútov spoločnosti. V čase sa 

meniace hospodárstvo reaguje na trendy vo vývoji jednotlivých krajín, ich regiónov alebo 

odvetví.  

Tabuľka 3.1.5 : Tvorba HDP v sektoroch nár. hospodárstva v roku 2008 

Podiel na tvorbe HDP v %   

Primárny sektor 4 

Sekundárny sektor 33 

Terciárny sektor 46 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

 

Ekonomický vývoj 

 

V období od vzniku prvých manufaktúr až do 20. rokov 20. storočia bolo na 

Slovensku poľnohospodárstvo prvoradým odvetvím hospodárstva z hľadiska 

zamestnanosti i veľkosti produkcie. V medzivojnovom období bola zanamenaná 

vyrovnaná bilancia priemyslu a  poľnohospodárstva. Po 2. svetovej vojne nastala fáza 

rýchlej obnovy hospodárstva. Medzi rokmi 1948-1989 sú takmer všetky zdroje venované 

priemyselnej produkcii pod dozorom plánovaného komunistického režimu. Ku koncu sa 

pomaly prejavujú impulzy rozvoja služieb a obchodu. Po roku 1989 nastáva dôležitá fáza 

rozvoja terciárneho sektoru a pomaly i kvartéru. Pre súčasné hospodárstvo Slovenskej 

republiky je dôležiá reštrukturalizácia upadnutých priemyselných odvetví, zavázanie 

nových technológií, s ohľadom na životné prostredie a vzrastajúca dôležitosť tretieho a 

štvrtého sektora. Hnacou silou Slovenskej ekonomiky sú veľké zahraničné investície, 

smerujúce najmä do hospodársky vyspelejších častí krajiny ako sú Bratislava, Košice a 
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Považie. Ich synergický efekt na rozvoj hospodárstva je významný aj v dlhodobom 

horizonte. Slovensko sa v súčasnosti najviac orientuje na výrobu automobilov a ich 

súčastí. 

  

Významný priemysel 

 

 Priemysel sa na tvorbe HDP Slovenska i zamestnanosti podieľa približne jednou 

štvrtinou. Dominantným odvetvím priemyslu je strojárstvo zamerané na výrobu 

dopravných strojov, prístrojov a elektrotechniky. Podiel na tvorbe HDP z priemyslu tvoril 

v roku 2006 vo výrobe dopravných strojov 20,1 %, na druhom mieste bola výroba kovov 

a kovových výrobkov s podielom 14,3 %. Vo výrobe kovov a kovových výrobkov je 

zamestnaných 16,74 % všetkých zamestnantcov priemyslu, vo výrobe elektrických a 

optických zariadení 14,18 %, vo výrobe textílií, odevov a kožených výrobkov až 11,91 %, 

vo výrobe potravín pracuje 8,22 % zamestancov a vo výrobe chemických výrobkov, 

výrobkov z gumy a plastov je zamestnaných 7,2 % zamestnancov priemyslu. Naopak 

podiel ťažobného priemyslu na zamestnanosti začal významne klesať a predpokladá sa, že 

sa bude naďalej znižovať podiel zamestnanosti celkovo v priemysle ako tomu je aj 

v iných vyspelých krajinách. Do popredia sa dostávajú odvetvia ľahkého priemyslu a 

energeticky menej náročné odvetvia s vysokokvalitnými a konkurencieschopnými 

výrobkami. 

 

3.1.6 Energetika, technická infraštruktúra a doprava 

 

 Pre rozvoj hospodárstva je prvoradá energetika. Slovensko bolo relatívne 

samostatné v tejto oblasti ale, po odstavení jadrových reaktorov v rokoch 2006 a 2008, 

dováža tamer 9/10 energie najmä z Ruska.  55 % energie sa vyrobí v jadrových, 29% 

v tepelných a 16 % vo vodných elektrárňach. Na Váhu sa ich nachádza až  19 a tvoria 

spolu Vážsku kaskádu. Alternatívne zdroje výroby energie sa zatiaľ využívajú 

v obmedzenej miere. Geotermálna energia je na Slovensku použitá minimálne, napríklad 

na vykurovanie skleníkov v Podunajskej nížine.  

 Doprava v rozhodujúcej miere ovplyvňuje hospodárstvo krajiny. Umožňuje 

prepravu surovín, distribúciu výrobkov, premiesťňovanie osôb za prácou, za rekreáciou, 

za záujmami. Stav dopravného a telekomunikačného systému odzrkadľuje potenciál 
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ekonomiky zavádzať nové technológie a tým podmieňuje rozvoj hospodárstva. Z polohy 

krajiny a povrchu vyplýva, že dopravné siete sú lokalizované najmä v dolinách riek Váhu, 

Hornádu, Hrona a Hnilca, kde sa vytvárajú významné dopravné koridory. Medzinárodný 

význam majú viaceré dopravné smery: 

- centrálny stredoeurópsky severojužný (severný Jadran - St. Peterburg a pobaltské 

prístavy) 

- západovýchodný (hospodárske centrá na západe – Ukrajina, Rusko) 

- severozápad-juhovýchod (severomorské prístavy – prístavy na Balkáne) 

Cez územie Slovenska prechádza potrubná doprava európskeho významu. Sú to ropovod 

Družba, Adria a plynovod Bratstvo. 

Vodovod,obzvlášť kanalizácia niesú samozrejmosťou v každej obci. 

Hustota a celková dĺžka komunikácií je dobrá, avšak mnohé technické parametre sú 

hlboko pod priemerom vyspelých európskych krajín. [4] 

3.1.7 Životné prostredie a ekológia 

Životné prostredie je tvorené ovzduším, vodou, pôdou, horninami a organizmami.  Je 

silne ovplyvnené fyzikálnymi a chemickými rizikovými faktormi, odpadmi, odpadovým 

hospodárstvom, haváriámi a živelnými pohromami. Hlavným znečisťovateľom  je 

priemyselná výroba, zaťažujúca je obzvlášť jej energetická náročnosť (spotrebuje 41 % 

energie), ťažba nerastných surovín a banské diela, ktoré pôsobia ako veľká 

enviromentálna záťaž, energetika, doprava, ktorá spôsobuje hlavne znečisťovanie 

ovzdušia a poľnohospodárstvo. Životné prostredie je najviac zničené v oblasti veľkých 

miest, koncentrácie obyvateľstva a hospodárskej aktivity (Bratislava, Dolné Považie, 

Košice a Poprad, Zemplín a ďalšie). Sever Slovenska má relatívne kvalitnejšie životné 

prostredie. [3] 

3.1.8 Terciárny sektor 

 Terciárna sféra v sebe zahŕňa všetky druhy služieb, obchod i dopravu a spoje. 

Práve vysoký stupeň rozvinutosti tejto sféry je typický pre najvyspelejšie štáty sveta. 

Výhodou je pomerne nízka investičná náročnosť a rýchly rast produktivity práce. 

Významnú vypovedaciu schopnosť o ekonomike daného štátu má úroveň poskytovaných 

služieb hlavne v zdravotníctve, školstve, kultúre a cestovnom ruchu. 
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 Vzdelanie je zabezpečované sieťou škôl od materských, cez základné umelecké, až 

po vysoké, ktoré môžu byť vo vlastníctve štátnom, cirkevnom alebo súkromnom. V roku 

2010 sa na území Slovenska dá študovať na 20 verejných, 3 štátnych a 10 súkromných 

vysokých školách. Školstvo od roku 2008 podlieha novej školskej reforme (zákon č. 

248/2008 nový školský zákon), ktorá by mala zmeniť orientáciu výuky viac na získavanie 

praktických skúseností. 

 Zdravotníctvo Slovenskej republiky je financované vládnymi inštitúciami, fondmi 

sociálneho zabezpečenia a súkromným sektorom (priame výdavky domácností, neziskové 

organizácie slúžiace domácnostiam a podniky). V roku 2008 pracovalo v zdravotníctve 

viac ako 18 tisíc zamestnancov vo všeobecných a špecializovaných ambulanciách, 

všeobecných a špecializovaných nemocniciach, v liečebniach a  prírodných liečebných 

kúpeľoch. Na 1000 obyvateľov pripadá 6,6 lôžok, pričom ich počet za posledných 10 

rokov klesol o 1,6 lôžka. Klesá aj počet lekárov a zdravotníckeho personálu. Celkové 

výdavky na zdravotnú starostlivosť však každoročne vzrastajú. 

 Dôležitá úloha kultúry je výchovná, sociálna a komunikačná. Na Slovensku sa 

nachádza mnoho zaujímavých architektonických, umeleckých i historických objektov 

medzinárodného, nadregionálneho i regionálneho významu. Konajú sa tu kvalitné 

podujatia, prezentujúce súčasné umenie a kultúru. Okrem iného je spoznávanie kultúrnych 

hodnôt jedným z cieľov cestovného ruchu.  

 Cestovný ruch na Slovensku sa koncentruje do rekreačných oblastí. Hory sú 

veľkým lákadlom turistov. V zime sú priaznivcom zimných športov otvorené lyžiarske 

strediská, v lete sú viac využívané turistické chodníky. Špeciálne pravidlá pre 

návštevníkov platia na územiach národných parkov. More je substituované veľkým 

množstvom vodných nádrží, jazier a kúpalísk s využitím hlavne v lete na kúpanie a vodné 

športy. Blahodárne účinky minerálnych a termálnych vôd oceňujú mnohí návštevníci 

kúpeľných stredísk. Iný druh zážitkov ponúka mestská turistika. Najnavštevovanejšie sú 

veľké mestá s historickým jadrom a dynamicky sa rozvíjajúcim zázemím, medzi ktoré 

patria Bratislava, Košice, Trnava, Levoča, Žilina a i.. Oddych v pravom zmysle slova 

ponúka vidiecka turistika. Rozoznávame dva druhy. Jedným je model, kedy sa rodina 

vyberie na dedinu stráviť víkend na vlastnej chate a druhým je model „organizovaného“ 

vidieckeho turizmu, realizovaný v priestoroch agroturistických zariadení. Práve toto 

perspektívne odvetvie cestovného ruchu sa nachádza v ohnisku záujmu tejto práce 

i mnohých mestských obyvateľov.  



Bakalárska práca Analýza podmienok slovenského trhu pre rozvoj v agroturistike

 

22 

 

3.1.9 Teoretické vymedzenie agroturistiky 

 

 Pre povzbudenie rozvoja regiónu je v niektorých oblastiach vhodné podporovať 

cestovný ruch. Jednou z konkrétnych realizácií regionálnej politiky, orientovanej na 

cestovný ruch, je podpora agroturistiky. V posledných rokoch sa táto forma často používa 

ako liek na problémy slovenského vidieka i iných krajín Európy. Dôvodom je, že využíva 

práve endogénny potenciál dedinského prostredia a snaží sa prilákať turistov do 

odľahlejších, civilizáciou tak veľmi nepozmenených častí krajiny. V konečnom dôsledku, 

výsledkom by malo byť vzrastajúce HDP. 

 

Charakteristika vidieckeho turizmu a agroturizmu 

 

Agroturizmus  sa zameriava na využitie vidieckeho a poľnohospodárskeho 

potenciálu pre cestovný ruch. Efektívnosť prospechu z agroturistiky závisí na mnohých 

faktoroch a to nielen na prírodných, výrobných, ekonomických, materiálno-technických 

ale hlavne na úrovni ľudského činiteľa, kvality poskytovaných služieb, úrovne príjmov 

obyvateľstava a i. Z toho vyplýva, že každá krajina má iné podmienky pre rozvoj 

agroturizmu. 

Vidiecky turizmus – zahŕňa činnosti poskytovania služieb cestovného ruchu , ktoré sú 

však etablované na podmienky vidieka. Môže to byť rôzne aktívne strávený čas na 

vidieku, rekreačné aktivity s možnosťou ubytovania vo vidieckych domoch, usadlostiach, 

majeroch, na kopaniciach alebo v komerčných zariadeniach, vybudovaných v takejto 

lokalite. 

Agroturizmus  – je užšie poňatie vidieckeho turizmu. Pod týmto pojmom si 

predstavujeme súbor všetkých činností, ktoré vykonávajú agropodnikatelia a 

poľnohospodárske podniky v súlade s miestnymi a prírodnými podmienkami za účelom 

dosiahnuť extra príjem a v prvom rade uspokojiť rekreačné potreby turistov. Majú zmysel 

v prípade, že je zachovávaná biodiverzita a podmienky udržateľného rozvoja. 

Agroturistika – je podmnožinou pojmu „zážitková turistika“. Slovo agroturistika 

v niektorých ľuďoch evokuje cestovanie na farmy alebo družstvá v čase sadby alebo 

zberu úrody a za určitý poplatok si návštevníci môžu vyskúšať tradičné techniky 
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obrábania pôdy alebo ručný zber úrody a časť si môžu zobrať domov. V súčastnosti sú 

však možnosti oveľa širšie. 

Ekoagroturizmus – všetko čo je bio a eko je moderné a trendové  a je o to veľký záujem. 

Dôvodom je, že takéto produkty sú zdravšie ako produkty konvenčného 

poľnohospodárstva nielen pre zdravie človeka ale i pre životné prostredie. Takisto záujem 

vzrastá aj o ekoagroturizmus, ktorý je prevádzkovaný v podmienkach ekofarmy 

s certifikátom a pod pravidelným dozorom inštitúcii Európskej Únie. [1] 

 

Prínosy z rozvoja agroturistiky v regióne: [1] 

- využitie a zhodnotenie prírodného, kultúrneho a historického potenciálu krajiny 

- zveľaďovanie endogénneho potenciálu regiónu 

- nové pracovné príležitosti pri satrostlivosti o turistov 

- regulovaný cestovný ruch šetrí životné prostredie a učí účastníkov obdivovať 

klasické hodnoty 

- obnova dediny 

- opätovné využitie brownfields, ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu 

- získavanie finančných prostriedkov pre ďalší rozvoj obce z príjmov z cestovného 

ruchu 

- zlepšenie ekonomickej situácie poľnohospodárskeho podniku (predaj výrobkov, 

stravovanie, ubytovanie hostí) 

- udržanie obyvateľstva na vidieku 

- oživenie starých kultúrnych, gastronomických a iných ľudových zvyklostí a 

tradícií 

 

Agroturistické aktivity a služby:  [1] 

- ubytovanie v agroturistickom ubytovacom zariadení 

- wellness program (sauna, bazén, vírivka, masáž, kozmetika, fitness centrum) 

- liečebný program 

- pomoc pri starostlivosti o zvieratá 

- canisterapia1 

                                                

1 canisterapia je novou formou terapie, pri ktorej sa využíva pozitívne pôsobenie psa domáceho (Canis 
familiaris) na zdravie, fyzickú, psychickú a sociálnu pohodu človeka. Uplatňuje sa hlavne ako pomocná 
psychoterapeutická metóda v situáciách, kde iné metódy nemožno použiť alebo nie sú účinné. Kladie dôraz 
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- aktívne zapojenie návštevníkov do atraktívnych poľnohospodárskych prác akými 

sú orba, kosenie kosou, sušenie sena, zber úrody 

- zber sezónnych lesných plodov alebo húb 

- zber lúčnych kvetov a vitie vencov 

- spoznávanie liečivých rastlín 

- strihanie oviec 

- dojenie kôz, kráv a oviec 

- výroba mliečnych produktov (syr, maslo, srvátka, bryndza, korbáčiky, tvaroh, 

oštiepok) 

- ochutnávky produktov z ovčieho alebo kozieho mlieka 

- dedinnská zabíjačka, husacie hody, rybie špeciality 

- driapanie peria 

- účasť na oberačke hrozna, odhaľovanie tajomstva výroby vína 

- ochutnávky vín a regionálnych gastronomických špecialít 

- poznávanie prírodných, kultúrnych, historických krás so spirevodcom alebo 

samostatne 

- preprava konským záprahom, škola jazdectva, výlety na koňoch do prírody 

- jazda na saniach alebo boboch 

- plavba člnom 

- remeselná výroba a jej produkty poskytované ako suveníry (stolárstvo, 

hrnčiarstvo, košikárstvo, kováčstvo) 

- tvorivé dielne 

- kurzy umenia, remesiel, varenia 

                                                                                                                                             

na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov. Pôsobenie na fyzické zdravie 
človeka je u canisterapie druhotné, ide skôr o motiváciu k rehabilitácii a povzbudenie imunity 
prostredníctvom psychiky.  
Delí sa na: 

a) živelnú - klasické držanie psa v domácnosti ako spoločníka a priateľa. Uplatňuje sa pri osamote 
žijúcich či starých ľuďoch, problémových deťoch, osobách vystavovaných stresovým situáciám, 
v depresii. 

b) riadenú - odborník na tento druh terapie buď zaobstará psa a do vzťahu medzi pacient - pes 
vstupuje, (aspoň istú dobu), alebo využíva vlastného vycvičeného psa pri návštevách chorých. 
Použitie je možné v prípade pacientov s mozgovou obrnou, v domovoch dôchodcov, u autistov, 
u mentálne postihnutých a u detí a dospelých v nemocnici. 
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- posedenie pri vatre so živánskou a ľudovou hudbou 

- prenocovnaie pod holým nebom, v senníku alebo v stanoch 

- rybárstvo, poľovníctvo 

- športové aktivity 

- organizovanie jarmokov, folklórnych slávností, trhov, vinobrania 

- usporiadanie svadobnej hostiny podľa miestnych obyčajov 

- priamy predaj vlastných výrobkov a vypestovaných prebytkov 

- ponuka biopotravín 

- predaj sezónnych kvetov do luxusných reštaurácií 

- organizovanie táborov alebo skupinových pobytov pre deti a dospelých 

 

Tvorba produktu v agroturizme 

 

Ako každý iný produkt ľudskej činnosti, ktorý je určený na predaj, tak aj produkt 

v agroturistike, sa musí najsôr pripraviť a vyrobiť. Keďže produkt agroturistiky je 

produktom tercáru, má nehmotnú formu. Ide o ponuku služieb v rôznych kombináciách, 

ktoré sú ponúkané v „balíčkoch“. Prvým predpokladom výroby sú vstupné suroviny. 

V tejto oblasti podnikania majú rozhodujúcu relevanciu práve ubytovanie, zaujímavosti, 

dostupné služby, aktivity, dostupné zariadenia. Pri výbere vhodnej lokality pre podnikanie 

berieme do úvahy kvalitu, kvantitu a rôznorodosť surovín a ich ďalšie možnosti rozvoja. 

Podstatná je i kvalita ľudského faktora, teda či má potenciálny podnikateľ schopnosť, 

túžbu a záujem riadiť podnik. [2] 

 

Orientácia na klienta 

 

Existuje stále väčší počet ľudí, ktorí sa neuspokoja len s komerčým spôsobom 

strávenia dovolenky ale čoraz častejšie vyhľadávajú také možnosti, kde by mohli zažiť 

čosi netradičné. Mestskí ľudia sa preto prikláňajú k prázdninám na vidieku, kde akoby 

splynú s prírodou, načerpajú psychické i fyzické sily a na okamih sa zastavia. 

 

Porovnanie rozdielov medzi mestskou a vidieckou spoločnosťou 

Mestská spoločnosť: 

- združenia 
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- rôzne spoločenské role, ktoré majú rôzni ľudia 

- diverzifikovaná ekonomika 

- vysoká špecializácia práce 

- postavenie vyplývajúce zo vzdelania 

- kozmopoliti 

- ekonomické príjmy sú hlavným kritériom rozdelenia spoločnosti 

- silný individualizmus, ochrana súkromia 

- nepatrné pôsobenie verejnej mienky 

Vidiecka spoločnosť 

- spoločensvo 

- rôzne spoločenské role majú tí istí ľudia 

- jednoduchá ekonomika 

- nízka deľba práce 

- vzdelanie podľa postavenia 

- lokálpatrioti 

- ekonomické príjmy sú len jedným z kritérii delenia spoločnosti 

- blízke susedské vzťahy 

- výrazné pôsobenie verejnej mienky 

Klient v agroturizme nieje len turista. Stáva sa skutočným hosťom farmára, je v kontakte 

s jeho rodinou. Individuálny prístup a srdečnosť sú na nezaplatenie. Je dôležité, aby sa 

zákazník cítil vítaný, hodnotný a v bezpečí. Je možné, že taký klient sa nielen vráti, ale 

bude aj svojím známym a rodine hovoriť, akú skvelú dovolenku prežil. [2] 

 

Cieľové skupiny zákazníkov 

Rodiny s deťmi – agroturistické zariadenie je ako stvorené pre túto skupinu obyvateľov. 

Deti rady spoznávajú rôzne zvieratá, hladkajú ich. Areál by mal obsahovať bezpečné 

miesta pre hru detí, preliezky, pieskovisko, stromy na šplhanie, domček. Vhodné je mať 

pripravené i aktivity pre nepriaznivé počasie ako sú rozprávkové knižky, farebné kriedy, 

stolné hry či omaľovánky. Je dobré mať v záhrade miesto pre táborák kde sa budú 

rozprávať strašidelné príbehy alebo spievať veselé pesničky. Rodičia iste privítajú 

možnosť stráženia detí, kým oni navštívia koncert alebo dedinskú zábavu. 
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Starší ľudia – pre nich je dôležité zabezpečiť pohodlie a zaujímavý program, ktorý by 

ocenili. Radi sa zdržujú v záhrade, využívajú nenáročné trasy na prechádzky. Vhodné je 

poskytnúť ponuku kultúrnych podujatí v okolí.  

Športovo založení ľudia – často chcú využívať prírodný potenciál pre svoj obľúbený 

šport beh, cyklistiku, turistiku. Niektoré športy sa dajú realizovať aj na obecných 

športoviskách. Môžeme spomenúť tenis, hokejbal, futbal, kajaky, aerobik... 

Detské tábory – agroturistické zariadenie môžu taktiež navštevovať detské tábory 

s menším počtom účastníkov. Na každý deň sa dá pripraviť vhodný a zaujímavý program, 

ktorý by sa upravil k veku detí. Zaradila by sa tu starostlivosť o zvieratá, poznávacie 

výlety i tvorivé dielne, doplnené športovými aktivitami.  

Milovníci prírody – radi vyhľadávajú zariadenia tohto typu. Môžu pozorovať a skúmať 

čistú krásu prírody,  pomocou ďalekohľadu vyhľadávať zver, vtáctvo, rastliny. Preferujú 

pešiu turistiku, pri ktorej sa z najvyšších kopcov naskytnú očarujúce výhľady.  

Dôchodci – hlavne v zahraničí táto skupina obyvateľov často a rada cestuje. Mestskí 

dôchodci vyhľadávajú kľudné a bezpečné prostredie pre svoju dovolenku a oddych. 

Nevyžaduje sa od nich fyzicky náročná práca, nanajvýš kŕmenie malých zvierat, akými sú 

králiky alebo hydina. Preferujú návštevu pútnických miest , kúpeľov alebo krátke 

prechádzky. Ocenia posedenie pri káve a domácom koláči 

Tvorivo založení – pre túto skupinu sú pripravované tvorivé dielne, ktorým môžu 

predchádzať prechádzky do okolia a z nazbieraných materiálov sa môžu ďalej vytvárať 

rôzne predmety, napríklad maľované kamene, sušené kytice, posedenie pri bylinnom čaji 

a podobne.  

Kluby a skupiny priateľov – poriadajú víkendové pobyty na chatách. Môžu sa taktiež 

zúčastňovať na tvorivých dielňach, hudobných večeroch, súťažiach či dedinských 

zábavách. [12] 
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SWOT analýza agroturistiky 

Silné stránky Slabé stránky 

- využitie endogénneho potenciálu 

- nové pracovné miesta 

- iné možnosti trávenia voľného času 

- alternatívny zdroj prímu 

- návrat k tradíciám 

- neisté využitie v zimných mesiacoch 

- silná závislosť na počasí 

Príležitosti Hrozby 

- prilákanie turistov 

- spolupráca s verejným sektorom 

- získať medzinárodnú klientelu 

- udržať mladé obyvateľstvo na 

vidieku 

- nezáujem verejnosti 

- nerentabilita podniku 

 

Formy podpory agroturizmu a možnosti ich získania na Slovensku 

Tomuto druhu činnosti sa začali podnikatelia pomaly venovať začiatkom 90. 

rokov. Situácia je zrovnateľná so situáciou v Rakúsku v 50. rokoch. Kvalita 

poskytovaných služieb je rozdielna ako v iných vyspelých krajinách. To je jedným 

z dôvodov nízkeho podielu zahraničných návštevníkov. Výnimku tvoria prihraničné 

regióny s dobrou dopravnou polohou, lebo sú dostupnejšie pre cudzincov. Ekonomická 

situácia mnohých obyvateľov Slovenska nie je taká kritická, aby boli pri strate zamestania 

nútení vrhnúť sa do takéhoto druhu podnikania a podstúpiť také vysoké riziko.  

 Oblasti vhodné na prevádzkovanie agroturistiky a vidieckej turistiky, sa 

nachádzajú od nížin, kde ide najmä o vinárske oblasti až po podhorské a horské pásma  

s typickými salašmi. Takto bola vytvorená pestrá a rôznorodá ponuka. Najväčší záujem je 

prejavovaný o strediská, kde je venovaná pozornosť chovu koní. Podnikatelia, ktorí sa 

rozhodnú vykročiť v podnikaní smerom k agroturistike, majú možnosť pre svoju činnosť 

získať finančné i nefinančné prostriedky. 

● Podpora od štátu – Ministerstvo pôdohospodárstva podporuje rozvoj agroturistiky a 

vidieckeho turizmu prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR v aktuálnom 

programovacom období 2007-2013 cez opatrenia „Diverzifikácia smerom k 

nepoľnohospodárskym aktivitám“ a „Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného 

ruchu“. Opatrenia sú určené fyzickým osobám podnikajúcim v oblasti poľnohospodárstva, 
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ktorých podiel príjmov/tržieb z poľnohospodárskej prvovýroby na celkových 

príjmoch/tržbách predstavuje minimálne 30 % a fyzickým osobám oprávneným na 

podnikanie v cestovnom ruchu. 

● Štrukturálne fondy – členské štáty majú možnosť čerpania zdrojov zo štrukturálnych 

fondov a kohézneho fondu. Pre podporu rozvoja vidieka existuje viacero možností z EÚ. 

Jednou z nich je OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, kde 3. OS- má zemeranie 

na podporu cestovného ruchu. Ďalšou je SOP Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ktorý 

patrí pod Národný rozvojový plán.  

Program LEADER - je nástrojom integrovaného rozvoja vidieka v rámci regionálnej 

politiky EÚ. Finančne podporuje spoluprácu verejného a súkromného sektoru 

lokalizovaného vo vidieckom priestore pri realizácii spoločných projektov. Je 

financovaný 1 % z rozpočtu štrukturálnych fondov, špeciálne z fondu Európsky 

poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond (EAGGF). 

● Agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania – poskytuje množstvo informácii 

pre začínajúcich podnikateľov, projekty, semináre, pomoc pri získavaní dotačných 

grantov. 

● Agentúra pre rozvoj vidieka - poriada kurzy pre potenciálnych podnikateľov 

v agroturizme, sprostredkuváva kontaky na skúsených podnikateľov a i. [9] 

 

3.2 Charakteristika Žilinského kraja 

3.2.1 Prírodné podmienky 

 Žilinský kraj sa nachádza v severozápadnom kúte Slovenska. Susedí s Českou 

republikou a Poľskom, vnútorne s Trenčianskym, Banskobystrickým a Prešovským 

krajom. Svojou rozlohou zaberá 13,9 % štátu. Pod Žilinský kraj patrí 11 okresov s 315 

obcami, z toho 18 má štatút mesta. Kraj má veľmy malebné prírodné podmienky, 

poväčšine hornaté. Známymi i turisticky oceňovanými sú pohoria Malá a Veľká Fatra, 

Západné a Nízke Tatry, Javorníky a Beskydy. Najvyšším bodom je Bystrá v Západných 

Tatrách a dosahuje výšku 2248 m n. m.. Vodná sieť je tvorená významnou riekou Váh 

s prítokmi Orava, Kysuca, Bystrica, Turiec, Rajčianka. Vodné nádrže Liptovská Mara, 

Oravská a Bystrická priehrada slúžia na reguláciu i ako zásobáreň pitnej vody pre 

obyvateľstvo. V lokalitách s prítomnosťou podzemných minerálnych i termálnych 

prameňov vznikli medzinárodne známe kúpeľné strediská napríkald Rajecké Teplice. 
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Ochrana prírody má v regióne výrazné zastúpenie. Veľkoplošné chránené územia 

zaberajú 51,2 % rozlohy Žilinského kraja a 30,6 % celkovej rozlohy veľkoplošných 

chránených území Slovenska. Na území kraja sa nachádzajú 4 národné parky (Malá a 

Veľká Fatra,  Nízke Tatry, TANAP) a tri chránené krajinné oblasti (Horná Orava, Kysuce, 

Strážovské vrchy). Ťažia sa tu nerastné suroviny ako štrkopiesky a piesky, stavebný 

kameň, vápence, dolomity a rašelina. Viac ako polovica územia je pokrytá lesom, je tu aj 

väčšia zásoba drevnej hmoty.  

V Žilinskom kraji sa nachádzajú turisticky významné regióny. Okresy Čadca a 

Kysucké Nové Mesto tvoria región Kysuce, okresy Bytča, Žilina patria do regiónu Horné 

Považie, Martin a Turčianske Teplice tvoria región Turiec, Ružomberok a Liptovský 

Mikuláš sú súčasťou regiónu Liptov a Oravské okresy sú Dolný Kubín, Trstená a 

Námestovo. 

    

3.2.2 Obyvateľstvo 

 

 V Žilinskom kraji má trvalé bydlisko 696 300 obyvateľov, čo predstavuje 12,9% 

podiel všetkých obyvateľov Slovenska. Priemerná hustota zaľudnenia je 102,3 obyv./ 

km². V najmenšom okrese, Kysucké Nové Mesto, je najvyššia hustota zaľudnenia až 

195,8 obyv./ km² a najmenšia hustota je v okrese Turčianske Teplice 42,6 obyv./ km². 

Starnutie populácie sa prejavuje aj v tomto kraji. Stále sa zmenšujúca detská zložka 

predstavuje 16,39 % populácie kraja. Nad priemerom Slovenska sa dlhodobo držia len 

Oravské okresy (s pôrodnosťou v roku 2008 až 7,49‰). Popruduktívna zložka 

obyvateľstva vo veku nad 65 rokov tvorí  14,1 %.  

Tabuľka 3.2.2 : Vekové zloženie obyvateľstva Žilinského kraja 

Vekové kategórie v %  / ROK 2008 

Predproduktívny vek (0-14 r.) 16,39 

Produktívny vek (ženy 15-54 r., muži 15-59 r.) 69,51 

Poproduktívny vek (ženy nad 55r., muži nad 60 r.) 14,1 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

Priemerný vek v kraji dosahuje 37,46 rokov, u mužov 35,9 a u žien 38,9 rokov. 

Stredná dĺžka života u mužov je 70,12 a u žien 78,82 rokov, pričom pozorujeme stúpajúci 

trend. Najviac migračne ziskový za posledné roky je okres Turčianske Teplice. V obciach 

od 500 do 4999 obyvateľov žije až 43,2 % a v mestách nad 20 tisíc žije 33,3 % 
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obyvateľstva, celkovo v 18 mestách kraja žije 50,3 % obyvateľov, čo naznačuje, že oproti 

priemeru Slovenska je tu pomerne vysoko zastúpené vidiecke obyvateľstvo. 

 

3.2.3 Miera zamestnanosti a nezamestnanosti 

 

 Podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva kraja v roku 2008 tvoril 58,4 %, čo 

predstavuje 336 800 obyvateľov. Miera zamestannosti dosiahla úroveň 62,4 % čo je o 0,1 

% viac ako priemerná miera zamestananosti v Slovenskej republike. Miera registrovanej 

nezamestanosti sa od roku 2001 postupne znižovala až dosiahla historické minimum 21. 

storočia v roku 2007. Odvtedy bol opäť zaznamenaný nárast a v roku 2008 bola 

v Žilinskom kraji miera evidovanej nezamestanosti 7,7 %. Najvyššia, až 11,9 % miera 

bola v okrese Námestovo, o čosi nižšia v okrese Bytča a Dolný Kubín. Najnižšia miera 

nezamestnanosti bola v okrese Žilina, len 4,7 %, a v okrese Martin 6,3 %. V roku 2008 sa 

v kraji o prácu uchádzalo 19 885 osôb. Súčastná situácia nasvedčuje tomu, že osôb 

hľadajúcich prácu pribúda i keď sa vzrastajúca miera nezamestannosti dočasne 

stabilizovala. Priemerná nominálna hrubá mesačná mzda zamestnanaca hospodárstva 

v regióne v roku 2008 predstavovala 809,2 EUR (24 378 Sk). 

 

3.2.4 Ekonomická štruktúra 

 

 Najviac obyvateľov, až 54,6 % ekonomicky aktívnych pracuje v službách, 

v priemysle a stavebníctve 41,7 % obyvateľstva, čo prekračuje celoslovenský priemer. 

Presnejšie, v poľnohospodárstve pracuje zhruba 10 tisíc, v stavebníctve a priemysle viac 

ako 113 tisíc a v službách skoro 150 tisíc občanov Žilinského kraja. V tabuľke je 

znázorneý percentuálny podiel zamestnanosti v sektoroch národného hospodárstva za 

okresy Žilinského kraja. 
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Tabuľka 3.2.4: Zamestnanosť v sektoroch hospodárstva Slovenska v okresoch 

Žilinského kraja 

Okres / sektor národného hospodárstva Primárny Sekundárny Terciárny 

Bytča 4,2 54,7 41,1 

Čadca 3,9 45,9 50,3 

Dolný Kubín 4,5 45,2 50,4 

Kysucké Nové Mesto 2,7 53,8 43,5 

Liptovský Mikuláš 5,9 35,9 58,2 

Martin 2,3 37,3 60,3 

Námestovo  6,7 55,8 37,5 

Ružomberok 5,3 30,6 64 

Turčianske Teplice 12,2 28,1 59,7 

Tvrdošín 6,1 47,5 46,5 

Žilina 1,3 40,1 58,6 

Zdroj: ŠÚSR (2010) 

Kraj sa na tvorbe hrubej pridanej hodnoty Slovenska podieľal 10,4 % v roku 2006. 

HDP v PPP na obyvateľa bol 12 145, čo predstavovalo 51,4 % priemeru EÚ 27.  

 

Významný priemysel 

 

 Región je výzanmným priemyselným centrom. Dominuje tu priemysel 

automobilový, ktorý je reprezentovaný firmou KIA Motors. Rozhodnutie o lokalizácii 

prvého podniku tejto spoločnosti v Európe bolo definitívne v roku 2004, od decembra 

2006 je spustená výroba. Výška zahraničnej investície predstavuje 1 mld EUR. Prácu tu 

našlo približne 2 800 zamestnancov. Samotná existencia tak veľkého závodu priťahuje do 

tohto regiónu i iné podniky, ktoré sa orientujú na výrobu automobilových súčastí.  

Historicky starším je strojársky podnik INA Kysuce, ktorý v tomto kraji pôsobí od roku 

2000 a poskytuje prácu pre takmer 2 700 ľudí. Ďalším významným priemyslom tohto 

kraja je papierenský (Mondi SCP Ružomberok), elektrotechnický  (Liptovský Hrádok, 

Trstená) a kovospracujúci (OFZ Istebné). 
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3.2.5 Doprava 

 

 Poloha Žilinského kraja je veľmy výhodná z viacerých dôvodov. Prechádza 

tadiaľto hlavný cestný i železničný ťah z Českej republiky na Ukrajinu a taktiež dopravné 

spojenia z Bratislavy a Šiah do Poľska. Cez územie kraja prechádza významné železničné 

spojenie Bratislava – Žilina – Košice a taktiež spojenie na Prievidzu a Zvolen. Úsek 

diaľnice, prechádzajúci týmto územím v roku 2008 mal 69,1 km. Využívanie leteckej 

dopravy je v Žilinskom kraji umožnená medzinárodným verejným letiskom v Dolnom 

Hričove pri Žiline. Verejnú autobusovú prepravu osôb zabezpečuje SAD Žilina a.s. 

s podporou Žilinského samosprávneho kraja.  

3.2.6 Životné prostredie a ekológia 

 Podmienky pre život sú v kraji veľmi priaznivé. Životné prostredie je najviac 

narušené na juhu kraja a v okolí aglomerácie Žilina, Martin a Ružomberok, v miestach 

koncentrácie priemyslu. Severné oblasti majú vysokú kvalitu životného prostredia. Dôraz 

je kladený na ochranu historických, kultúrnych ale aj prírodných krás. Žilinský kraj má 

najväčšiu hustotu chránených území spomedzi ostatných krajov Slovenska.  

3.2.7 Terciálna sféra 

 

 Školstvo v Žilnskom kraji je tvorené celou škálou škôl. Jednoznačne prevažujú 

štátne školy. Vzdelávanie začína v materských a základných školách. Pre nadané deti i 

dospelých v Žilinskom kraji funguje 25 základných umeleckých škôl s 50 pobočkami. 

V kraji je 107 stredných škôl, v tom sú gymnáziá, stredné odborné školy, konzervatóriá, 

stredné priemyselné školy, akadémie, stredné umelecké a zdravotné školy. Vysoké školy 

možno nájsť v mestách ako je Žilina, Martin, Liptovský Mikuláš a Ružomberok, kde je 

Katolícka univerzita.  

 Zdravotná starostlivosť je zabezpečovaná sieťou zdravotníckych zariadení. Za 

povšimnutie stoja najmä tie s nadregionálnou pôsobnosťou, medzi ktoré patria liečebné 

kúpele Rajecké Teplice so zameraním na pohybovú a nervovú sústavu, Turčianske 

Teplice s liečbou urologických a reumatických ochorení, Korytnica s liečním tráviacej 

sústavy, Lúčky s liečbou ženských ochorení alebo Liptovký Ján s liečbou tráviacej 

sústavy a reumetických ochorení.  
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 Žilnský kraj patrí k významným kultúrnym regiónom Slovenska. Priam kultúrnym 

srdcom regiónu je Žilina s Bábkovým divadlom, Považským múzeom a galériou, 

špičkovým komorným orchestrom. Zaujímavým projektom je Stanica Žilina-Záriečie, 

jedinečný kultúrny uzol. V Martine možno nájsť Maticu Slovenskú, Divadlo SNP, múzeá 

popredných slovenských umelcov. Významné skanzeny sú Vlkolínec, Zuberec, 

Vychylovka, Pribylina. Medzi známe historické svetské pamiatky patrí hrad Strečno, 

Starhrad, Budatínsky a Oravský zámok. Pozoruhodnosťou je drevený betlehem v Rajeckej 

Lesnej. 

 Cestovný ruch Žilinského kraja je priemerne rozvinutý. V kraji sa nachádza 895 

ubytovacích zariadení, pričom najviac ich nájdeme v okrese Liptovský Mikuláš, Žilina, 

Tvrdošín a Čadca. V roku 2009 kraj navštívilo 643 290 turistov s 38% podielom 

zahraničných návštevníkov. Najobľúbenejšie okresy sú Liptovký Mikuláš, Ružomberok, 

Martin a Tvrdošín. Priemerná cana za ubytovanie v Žilinskom kraji je 20,13 EUR (503 

Kč). Nadpriemerné ceny ubytovacích zariadení sú v okresoch Turčianske Teplice, Žilina a 

Ružomberok. Naopak najlacnejšie je v Námestove, Kysuckom Novom Meste a Bytči.  

Ubytovacie lôžka sú v priemere v Žilinskom kraji využité na 20,3%. [16] 

 

3.2.8 Agroturistika v Žilinskom kraji 

 Vhodná forma cestovného ruchu v Žilinskom kraji je vidiecka turistika. Ponuku 

agroturistických služieb do svojich produktov zaraďuje mnoho poľnohospodárov a 

farmárov a získavajú tak extra prímy. Najviac zariadení tohto typu sa nachádza na Orave, 

lebo práve tento región vzhľadom i kultúrou najviac pripomína tradičný vidiecky spôsob 

života na Slovensku.  

Vybrané podniky v Žilinskom kraji: 

• Agropenzión AB NOVOŤ, 

Novoť 

• Miroslav Bolvanský, Pribylina 

• Prázdninový dom BÔRKA, 

Fačkov  

• Ondrej Borončo, Zázrivá  

• Penzión PÍNIA, Čimhová 

• Penzión Zelený dom, Vitanová 

319 

• Mini Z00, Ošekrda 

• Penzión Mária, Korňa 

• Penzión Agromart, Skalité 

• Agropodnik, Stanislav Gnida, 

Liesek 
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Obrázok 3.2 :Ubytovanie v 

agroturistickom zariadení na Orave, 

Zdroj: vlastný prieskum(2010) 

Obrázok 3.3 : Jedna z aktivít v 

agroturistickom zariadení je jazda na  

koni, Zdroj: vlastný prieskum(2010) 

 3.3 Charakteristika mesta Krásno nad Kysucou  

Krásno nad Kysucou je najmladším mestom na Slovensku. Národná rada mu 

udelila štatút mesta 1. septembra 2001. Patrí k najstaršie osídleným miestam na 

Kysuciach, kde sa pravdepodobne žilo už niekoľko tisícročí pred n. l.. Na území sa 

v minulosti našiel zub mamuta z paleolitu, kamenné nástroje z eneolitu a mohyly zo 

slovanského obdobia. Prvá písomná zmienka o Krásne pochádza z roku 1325. 

 3.3.1 Prírodné podmienky  

Podľa regionálneho geomorfologického členenia Slovenska sa nachádza 

katastrálne územie sídla Krásna nad Kysucou v oblasti Slovensko - Moravských a 

Stredných Beskýd, ktoré sú súčasťou provincie Západných Karpát. Obec leží 

v severozápadnom cípe Slovenska, v Žilinskom kraji, v okrese Čadca, v Kysuckej doline, 

ktorá je súčasťou Stredných Kysúc. Z mikroregionálneho členenia sa radí do Združenia 

obcí Bystrická dolina. Obec je súčasťou CHKO Kysuce. Západná časť obce patrí do 

pohoria Javorníky, východná časť patrí do celku Kysuckej vrchoviny a je obklopovaná aj 

pohorím Kysucké Beskydy. Centrum obce sa člení na Dolné Krásno, Horné Krásno, 

Zákysučie, Blažkov a Kalinov. Okolo centra obce sa nachádza 35 malých osád na 

kopaniciach, v rôznej vzdialenosti v horách. Kto sem zablúdi, naskytnú sa mu prekrásne 

výhľady a taktiež sa môže aspoň na chvíľku cítiť ako v minulých storočiach. Kde-tu sú 

učupené malé tradičné drevené domčeky. Niektoré osady sú už dnes neobývané a slúžia 

iba ako rekreačné oblasti. Obec má výmeru 28 km2.  
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Povrch okolo rieky Kysuca má charakter kotliny a eróznej brázdy, okolo rieky 

Bystrica charakter úvalinovej doliny. V časti Kalinov prevláda reliéf pahorkatín, v časti 

Zákysučie hornatina s morfologicky výraznou stráňou nad riekou Kysuca. Nadmorská 

výška obce sa pohybuje v rozmedzí 380 - 906 m n. m. Sklon svahov v údolí Kysuce a 

Bystrice dosahuje väčšinou hodnoty 6 - 14 stupňov,  v okrajových častiach 14 - 24 

stupňov. Z geologického hľadiska je podklad úzkeho pásu okolo Kysuce tvorený nivnými 

sedimentmi, v ostatnej časti katastru sú flyšové vývoje s podielom pieskovcov, ílovcov a 

slieňovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne v Magurskej a Račianskej jednotke. 

Z pedologického hľadiska v okolí Kysuce a sútoku s Bystricou prevládajú štrkové zeminy 

(s pridanými zložkami zlepencov a pieskovcov) zväčša s hlinitým povrchom, v ostatnom 

území skalné a poloskalné horniny (ílovce, slieňovce, pieskovce). Pôda v kombinácií 

s chladnejším podnebím nieje príliš vhodná pre rozvoj poľnohospodárstva. Zosuvy a 

erózie pôdy sú častým negatívnym javom na flyšovom podklade. V katastri obce nie sú 

evidované žiadne druhy nerastných surovín. [15] 

3.3.2 Stav a vývoj obyvateľstva 

 

Počet obyvateľov k 31.12.2008 bol 6964. Podiel detskej zložky dlhodobo mierne 

klesá a podiel stárnucej zložky pomaly stúpa. Mesto nevybočuje z celoslovenského i 

celoeurópskeho trendu.  

Tabuľka 3.3.2: Vekové zloženie obyvateľstva v Krásne nad Kysucou 

Vekové kategórie v %  / ROK 2008 

Predproduktívny vek (0-14 r.) 25,0 

Produktívny vek (ženy 15-54 r., muži 15-59 r.) 52,5 

Poproduktívny vek (ženy nad 55r., muži nad 60 r.) 22,5 

Zdroj: www.mestokrasno.sk  

 Obyvateľstvo bolo v minulosti väčšinou roľnícke až na pár remeselníkov. 

Venovali sa chovu oviec a práci v lesoch. Prevládali viacpočetné a viacgeneračné rodiny. 

Bývali v drevených domoch, často ohrozovaných požiarmi,  ktoré začiatkom 50. rokov 

boli prebudované na murované. Mnohí odchádzali do zahraničia, lebo na Kysuciach bola 

bieda. Preslávili sa ako zruční drotári, dostali sa do celého sveta.  
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3.3.3 Miera nezamestananosti a zamestnanosť 

Aktuálna miera nezamestanosti je 11 %, čo je zhruba 2 p. b. pod celoslovenským 

priemerom. Samospráva mesta poskytuej pracovné miesta pre 170 občanov (mestský 

úrad, Krasbyt, školy). Ostatní si hľadajú zamestnanie v blízkych mestách Čadca a Žilina. 

Mnoho Krásňanov našlo uplatnenie v strojárskom priemysle v prevádzke INA Kysuce 

v Kysuckom Novom Meste. Vzhľadom k blízkosti hraníc cestujú obyvatelia denne za 

prácou i do miest v Českej republike.  

Významný priemysel 

V obci je lokalizovaný vo väčšom rozsahu významný strojársky a kovový 

priemysel, tradičný drevospracujúci a stavebný priemysel a iné menšie podniky 

a obchodná činnosť. K najväčším firmám patria Komad, spol. s.r.o, KOVOMONT 

KRÁSNO, s.r.o. a Swedwood Slovakia, s.r.o. V záujme obce je prilákať investorov, ktorí 

by vytvárali viac pracovných príležitostí. Poskytujú pre to priestory, budujú 

infraštruktúru,  spolupracujú so súčasnými podnikateľmi, v mieste už lokalizovanými. 

3.3.4 Terciárny sektor v meste Krásno nad Kysucou 

Deti od 3 do 6 rokov v obci majú možnosť navštevovať Materskú školu 

Prvosienka v troch triedach.  Základná škola Mládežnícka poskytuje kompletné vzdelanie 

od prvej po deviatu triedu. Súčasťou je aj Školský klub detí a Centrum voľného času. 

Škola prešla v minulých rokoch výraznou rekonštrukciou fasády i interiéru s 85 % 

podielom financovania zo Štrukturálnych fondov EÚ. V aktuálnom školskom roku školu 

navštevuje 722 žiakov. Základná škola Michálkov sa nachádza v časti Blažkov. Výuka 

prebieha v dvoch spojených triedach v ročníkoch 1.-4. s možnosťou navštevovať 

popoludňajší detský klub. Základná a Materská škola Kalinov je škola so štyrmi triedami 

v ročníkoch 1.-4. a jednou triedou pre deti v predškolskom veku. Škôlku navštevuje 21 

a školu 46 detí. Pre mesto je príznačná koncentrácia stredoškolského vzdelávania. 

Napriek skutočnosti, že obec získala štatút mesta iba v roku 2001, nachádza sa tu dlhé 

roky jedna stredná škola a to Združená stredná škola drevárska, ktorá je svojím 

zameraním jedinečná v celom kraji. Pýši sa titulom „zelená škola“. Navštevuje ju 

v priemere 500 žiakov v dvadsiatich triedach.  Základná umelecká škola Krásno nad 

Kysucou vzdeláva nadané deti a dospelých v dvoch cykloch. Prvý je sedemročný a druhý 

je štvorročný. O výuku 250 detí sa stará 22 pedagógov vo výtvarnom, tanečnom, 
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hudobnom a literárno-dramatickom obore. Sídli tu aj lukratívna súkromná jazyková škola 

Brainy, ktorá poskytuje intenzívne jazykové kurzy. Pre svoju činnosť využíva 

zrekonštruované priestory bývalej základnej školy vo Vlčove. 

Pre liečenie chorých je mesto vybavené zdravotným strediskom kde sú sústredené 

dve všeobecné praktické lekárky, neurologička, dve pediatričky, dvaja stomatológovia, 

dvaja gynekológovia, otolaryngológ a foniater, spádový pre celý okres. V blízkosti 

strediska nájdeme dve lekárne. V záujme mesta je rozšíriť zdravotnícke služby, čím sa 

zvýši nodálnosť obce voči okolitým obciam. Nachádza sa tu aj domov seniorov celkovo 

pre 12 mobilných obyvateľov. Pre choré zvieratá je tu ordinácia zverolekára. 

Kultúrne aktivity obce koordinuje Mestský úrad prostredníctvom Komisie kultúry, 

životného prostredia a školstva. Občianske združenie Kultúrny prameň zastrešuje 

ochotnícke divadlo Skala, spevácky súbor Vtáčatá, Makabi a gospelovú skupinu Ebed. 

Folklórny súbor Drevár, založený v r. 1976, vystupuje v rôznych krajinách sveta a Ženská 

folklórna skupina zas spríjemňuje kultúrne podujatia ako sú oslavy mesta, hody alebo 

posedenia pre skoršie narodených občanov. Významnou akciou sú vždy Gospelové dni (7. 

ročník) a z iného hudobného súdka je Rockový festival (5. ročník). Obyvatelia 

znovuobnovili  tradíciu Stavanie Mája, môžu navštevovať Mestskú knižnicu i zaujímavé 

Prírodovedné múzeum miestnej fauny a flóry so stálym exponátom mamuta, ktorého 

stolička sa na území obce v minulosti našla. Opäť je vydávaný dvojmesačník Krásňan na 

podnet bývalého primátora od februára 2007. Ďalšími kultúrnymi podujatiami sú jarmok 

a hody, futbalové zápasy, koncerty, plesy, vystúpenia pri rôznych príležitostiach, Deň 

matiek, Deň narcisov, podujatia pre dôchodcov. Pre seniorov je taktiež k dispozícii Klub 

dôchodcov. V najbližšej dobe sa plánuje otvoriť pamätná izba a stála expozícia diela 

Františka Hübela, maliara a krásňanského rodáka, v priestoroch kultúrneho domu. Pracuje 

sa aj na stálej výstave s názvom Krásno – mesto dreva. Miestny kultúrny dom je 

„duplikátom“ kultúrneho domu v Medzilaborciach, rodiska rodičov Andyho Warhola, 

ktorý je postavený a vyzdobený v umeleckom štýle pop art.  

Dôležitosť služieb spočíva v tom, že keď sú nedostačujúce, keď nepokrývajú 

dopyt miestnych obyvateľov, tí odchádzajú inam aby uspokojili svoje potreby. Obec sa 

tým pádom ďalej nerozvíja, lebo stráca obyvateľstvo. Zastúpenie všetkých dopytovaných 

služieb zabezpečuje pre obec spádové postavenie v mikroregióne, u okolitých obcí. 

Spomeňme si niektoré služby prítomné v obci: kaderníctvo (5), kozmetika (3), 

kvetinárstvo (4), papiernictvo, krajčírstvo (3), pošta, drogéria (2), fotoateliér, bazár, 
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optika, obchody s textilom (7), galantéria a metrový textil, potraviny (9), mäsiarstvo (2), 

večierka (2), predajňa elektrospotrebičov a PC komponentov (2), pohrebníctvo, 

stavebniny, autoopravovňa, predajňa podlahových krytín, náradia, reštaurácia, reštauračné 

zariadenia (3), krčmy a pohostinstvá (14), ubytovacie zariadenie, poisťovňa, zmenáreň, 

banka, bankomat (2), športové zariadenie, čistiareň, mestská tržnica, matričný úrad, 

mestská polícia, čerpacia stanica a i.. 

3.3.5 Technická infraštruktúra a doprava 

V obci je zavedený verejný vodovod aj kanalizácia napojená na miestnu čističku 

odpadových vôd. Kanalizácia nie je však samozrejmosťou v celej obci. Takisto sa tu 

nachádza rozvodná sieť plynu. Od roku 2007 sa separuje odpad. V meste je káblová 

televízia, rozhlas i mestský rozhlas, možnosť pripojenia na internet a dokonca aj free wifi 

zóna pred mestským úradom. Verejné osvetlenie podlieha rekonštrukcii, po skončení by 

mala priniesť úsporu energie. Túto jar sa začína s výstavbou pešej a oddychovej zóny, 

ktorá by mala pomôcť pretvoriť dedinský charakter obce na mestský. 

Dopravná poloha je veľmy výhodná. Za dávnych čias prechádzala katastrom obce 

obchodná Jantárová cesta európskeho významu. Krásno nad Kysucou leží na súčasnej 

železničnej trase Žilina – Čadca s priamim napojením na Českú republiku i Poľsko. 

Železničná stanica je novozrekonštruovaná a spĺňa všetky technické parametre, má aj 

bezbariérový prístup. Krásno je dopravným uzlom. Najbližšie vzdialené mesto je Čadca 

(8 km). Cez Bystrickú dolinu sa dá dostať na Oravu a obchvatom ponad mesto cestou 1. 

triedy smerom na Žilinu (23 km). Plánuje sa výstavba diľanice D3, ktorá bude priamim 

spojením s Poľskom.  

3.3.6 Životné prostredie a ekológia 

 Kompexne je životné prostredie v meste Krásno nad Kysucou prijateľné a pre 

život veľmi vhodné. Napriek tomu ekologickou záťažou sú hlavne brovnfields, 

nevyužívané priestory niekdajších priemyselných závodov, na mieste niektorých je 

plánovaná výstavba supermarketu. Problémom číslo dva je znečistená voda a brehy rieky 

Kysuca a zhoršujúci sa stav ovzdušia. Vďaka zvyšujúcej sa cene plynu obyvatelia kúria 

drevom a tuhým palivom. Pozornosť by mala byť venovaná aj odstraňovaniu divokých 

skládok, čo je však dôležitejšie, je zabraňovať ich vzniku.  
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4 Vypracovanie projektu súkromnej firmy podnikajúcej 

v oblasti agroturistiky 

 Po oboznámení sa so všeobecnými podmienkami v obci Krásno nad Kysucou je 

možné zhodnotiť, že je to výhodná lokalita pre rozvoj  cestovného ruchu, ktorý by staval 

na kráse a pôvodnosti miestnej prírodnej krajiny. Krásno nad Kysucou sa nachádza akoby 

v objatí hôr. Do katastra obce patrí viac ako 30 osád. V mnohých z nich je ešte zachovaná 

tradičná kysucká architektúra - drevené chalupy.  

 Obec sa pýši titulom „najmladšie mesto Slovenska“ a vízie do budúcnosti sú 

kladné, očakávania veľké. Vďaka realizovanej výstavbe nového sídliska neklesá počet 

obyvateľov, sťahujú sa tu hlavne mladé rodiny. Budúca pešia zóna s námestím by mala 

prispieť ku skrášleniu mesta a skvalitneniu využívania voľného času občanov 

i návštevníkov. Prebieha aj rekonštrukcia športového areálu a tribúny. V budúcnosti 

zrealizovateľným veľkým projektom je výstavba cyklotrasy (30 km) po dráhe bývalej 

úzkokoľajovej železničky, ktorá slúžila na prepravu drevnej hmoty do Českej republiky a 

na Oravu. Ďalším zaujímavým projektom je sprístupnenie kopaníc v okolí mesta 

pomocou orientačných tabúľ a prehľadných značení turistických chodníkov. Pre zvýšenie 

návštevnosti je potrebná predovšetkým reklama, ktorá by presvedčila ľudí, že práve toto 

miesto chcú navštíviť. Celé Kysuce majú problém s prezentovaním svojich  „klenotov“. 

 

4.1 Predpoklady pre rozvoj agroturizmu v skúmanom regióne 

 

 Nosným pilerom, na ktorom stojí atraktivita oblasti, je krása prírody, skromné, 

ale príjemné prostredie, nekonečné cestičky a vychádzkové trate, ktoré sa kľukatia popri 

horských potokoch, po hrebeni kopcov.  

 K tomu, aby turisti dokázali nájsť cestu do srdca Kysúc je potrebná kvalitná 

infraštruktúra . Jej budovanie je v rukách mestskej a krajskej samosprávy. Dobrá 

dopravná dostupnosť vychádza zo samotnej polohy blízko hraníc Českej republiky a 

Poľska i prístup k väčším mestám. Plánovaná výstavba diľanice D3 skvalitní doterajšiu 

dopravnú situáciu, ale prináša zo sebou nevýhody hlučnosti a poškodenia životného 

prostredia. Železničná doprava je v obci vybudovaná a v poslednej dobe trať aj nástupište 
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prešlo rekonštrukciou. Zaujímavé je, že z dôvodu značnej rozľahlosti obce je využívaná 

vo veľkej miere doprava bicyklom.  

Bežný životný štandard zabezpečuje zavedenie osvetlenia, elektriny, vody, kanalizácie, 

čističky odpadových vôd, plynu, televízneho a mobilného signálu, káblovej televízie, 

internetu. 

 Vybavenosť obce musí poskytovať všetky služby pre uspokojenie návštevníkov. 

Treba začať od možností a kvality reštaurácií, služby kaderníctiev, zdravotníctva, 

obchodnej činnosti. Pozornosť pútajú miestne sakrálne pamiatky, prírodovedecké 

múzeum, koncerty a vystúpenia. 

 Ako už bolo zmienené obec Krásno nad Kysucou je súčasťou regiónu Kysuce. 

Najčastejšie je navštevované atraktívne blízke lyžiarske stredisko Snow Park Veľká Rača 

- Oščadnica, múzeum kysuckej dediny Vychylovka s historicku úvraťovou železničkou 

(3,6 km), unikátny Slovenský orloj v Starej Bystrici, či Klokočovské skálie. Pútnikov láka 

hora Živčák pri Turzovke, miesto zjavenia Panny Márie. 

Kultúrno-historický potenciál je možné rozdeliť na činnosť kultúrnych inštitúcií, 

historické stavby a archeologické náleziská, sakrálne stavby,  memoriálne objekty a 

pamätné izby, prejavy ľudovej kultúry, folklórne súbory a skupiny, folklórne, filmové, 

divadelné a hudobné festivaly, športovo-turistické podujatia, lokality a prírodné úkazy. 

V každej z oblastí možno nájsť na Kysuciach pestrú ponuku. 

 Samotné mesto by potrebovalo ďalšiu zaujímavosť k dosiahnutiu svojich zámerov. 

V súlade s filozofiou mesta, ktorá spočíva v úsilí získať viac občanov, viac návštevníkov 

je nasledujúci projekt, ktorý by využíval endogénny potenciál prírodného prostredia 

lokality. Ide o vytvorenie novej atraktivity - agroturistického areálu s ubytovaním, ktorý 

dosiaľ v obci nemá konkurenciu. V kopaničiarskych osadách sa nachádza viacero 

vhodných nehnuteľností, využiteľných pre tieto účely.  

 

4.2 Samotný návrh projektu 

 

Súčasný stav nehnuteľnosti 

 

 Zvolená budova sa nachádza v osade Vlčov v meste Krásno nad Kysucou. Okolie 

je veľmi príjemné,  tvoria ho medze, lúky lemované prevažne listnatými stromami 
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a malými lesíkmi. Miestna železničná stanica je vzdialená 10 minút chôdze. Lokalita je 

dostupná autom s možnosťou parkovania v blízkosti areálu. Vedie tu i autobusové 

spojenie.  

 Samotná nehnuteľnosť je podpivničený rodinný dom, postavený v svahu. 

S výstavbou sa začalo v 90. rokoch. Má dve podlažia. Interiér je čistý a svetlý vďaka 

veľkým oknám orientovaným na slnečnú stranu. Tri obytné miestnosti sú veľmi 

priestranné. Súčasťou je otvorená kuchyňa s jedálňou a obývacou miestnosťou. Dom má 

dve kúpeľne. Vstup je zo suterénu. Budova je tepelne zaizolovaná. Je tu zavedené 

elektrické podlahové kúrenie doplnené krbom. K dispozícií je samozrejme teplá a studená 

voda. Kanalizácia v tejto časti mesta nie je vybudovaná. K domu patrí aj pozemok 

s jednou medzou, na ktorej sa v minulosti pestovali zemiaky a zelenina.   

 

Rekonštrukcia a prístavba 

 

 K tomu, aby bolo možné začať využívať túto nehnuteľnosť k účelom podnikania 

je potrebné previesť rekonštrukciu objektu a prenajať blízke pozemky.  

 Spolu budú vytvorené 4 miestnosti, poskytujúce ubytovanie pre 12 ľudí.  

Vonku sa vybuduje hospodárska budova na ustajnenie zvierat a uchovávanie sena 

a krmiva. Súčasťou bude aj náraďovňa. Králikáreň a kurník budú stáť samostatne.  

 Pred začatím podnikania je dôležité si uvedomiť všetky riziká a previesť finančnú 

analýzu nákladov a výnosov. I keď je skutočne ťažké odhadnúť, či bude náš produkt 

úspešný, vstup do podnikania by mal byť cieľavedomý a nie impulzívny. Treba stavať na 

predchádzajúcich skúsenostiach, ujasniť si ciele a cesty a prostriedky na ich dosiahnutie. 

 

Prevádzková časť projektu 

 

 Objekt by mal slúžiť k rekreácií, oddychu a zábave zákazníkov, kde hlavný 

program by bol vytváraný pestrou paletou poľnohospodárskych prác na gazdovstve, 

spoznávaním a pozorovaním okolitej prírody, kultúrnych pamiatok a miestnych obyčajov. 

Ponuku dopĺňajú sezónne športové aktivity, jednodňové výlety a záujmové kurzy.  

 Agroturistické zariadenie bude poskytovať predovšetkým možnosť vyskúšať si 

prácu na gazdovstve. Ide hlavne o starostlivosť o kozy, ovce, husy, sliepky a zajace. 
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Súčasťou je aj pole, kde sa pestujú zemiaky, burgyňa a zelenina. Ponuka je 

prispôsobovaná aktuálnym požiadavkám gazdovstva. Zákazníci sa môžu podieľať na 

príprave krmiva a kŕmení zvierat, kosení a sušení sena, obrábaní poľa, pasení hydiny, 

oviec a kôz. Potrebné je previesť aj zber vajec, dojenie mlieka a následná výroba 

mliečnych výrobkov.  

 Zákazníci majú možnosť vybrať sa na pešiu turistiku za krásami kysuckej prírody 

so sprievodcom alebo bez neho. Pri tejto príležitosti si môžu vyskúšať orientáciu podľa 

mapy, zakladanie táborového ohňa, stavbu vodných mlynov, zber liečivých rastlín, 

lesných plodov, húb či preveriť svoju vytrvalosť a šikovnosť v terénnych úlohách.  

 V ponuke budú zahrnuté aj jednodňové výlety po okolí na hrad Strečno, Starhrad, 

kaštieľ v Oščadnici a v Radoli, Stanica Žilina-Záriečie, Vychylovka – múzeum kysuckej 

dediny, Kysucká galéria v Čadci, Slovenský orloj v Starej Bystrici, Klokočovské skálie, 

ropný prameň v Korni či návšteva klasického salaša a mnohých ďalších zaujímavých 

miest.  

 Športové aktivity, realizovateľné v zimnej sezóne, sú lyžovanie v stredisku Veľká 

Rača – Oščadnica a na malom vleku, ktorý je vzdialený od gazdovstva 1000 m, 

sánkovanie, stavanie snežných stavieb a korčuľovanie. V letnom období je možné 

prevádzať cyklistickú turistiku, tenis, bedminton, loptové hry na neďalekom ihrisku. Vo 

večerných hodinách bude umožnené navštíviť fitnesscentrum a saunu s vírivou vaňou.  

 Záujmové kurzy budú  realizované formou malých skupiniek, v ktorých sa 

účastníci pod vedením animátora  zapájajú do rôznych aktivít. Príkladom môže byť kurz 

ľudových tancov, šitie krojov, maľovanie vajíčok, tvorba umeleckých predmetov, pletenie 

košíkov, driapanie peria, drôtovanie, aranžovanie kvetín, tvorba dekorácií, varenie 

tradičných jedál, kurz fotografovania, akvarelu,  kinematografický krúžok. Bude tu 

prostredie pre organizáciu seminárov alebo prednášok. Vhodné je zaradiť krúžok ochrany 

prírody pre deti. Ponuka je flexibilná a upravovaná podľa aktuálnych predstáv a záujmu 

klientov.  

 Preto, aby mohol takýto podnik fungovať, je potrebné zabezpečiť personál. 

Hospodár má v náplni starostlivosť  o zvieratá. Pre zefektívnenie prevádzky sa navrhuje 

zamestnať dvoch hospodárov, ktorí budú pracovať na smeny. V zimnej sezóne, keď je 
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práce na gazdovstve menej, postačí jeden, prípadne jeho úlohy môže vykonávať majiteľ. 

Animátor venuje pozornosť hosťom. Pripravuje pre nich program, usmerňuje aktivity 

a informuje ich o ďalších alternatívnych možnostiach, ktoré si môžu sami zvoliť. Pre 

zahraničných turistov bude k dispozícií anglicky, nemecky, francúzsky a poľsky hovoriaci 

animátor. Poriadok v dome a izbách bude mať na starosti upratovačka. Zamestnaná bude 

hlavne v čase, keď sa menia hostia, v sezóne, alebo po odchode víkendujúcich. Na želanie 

starších bude pozvaný masér či kozmetička, ktorí majú prevádzku v obci. Majiteľ 

zabezpečuje účtovníctvo, marketing, komunikáciu s klientmi, kontakt so zákazníkmi, 

managuje zamestnancov. Obedy a večere budú objednávané dopredu z reštaurácií 

lokalizovaných v obci. Potrebné je zaistiť prenájom pozemkov, krmivo pre zvieratá, 

obrábacie nástroje, raňajky pre ubytovaných hostí, občerstvenie pre denných 

návštevníkov a animátorov, odbyt pre výrobky, športové náčinie, spoločenské hry, 

požičovňu bicyklov a tovar do tvorivých dielní. V každej aktivite je najväčší dôraz 

kladený na bezpečnosť hostí. 

 

Finančný rámec 

 Hrubé vytvorenie finančného rámca nám napomôže pri rozhodovaní a zhodnotení 

situácie. Otázkou je, či podnikanie v agroturistike bude ziskové, či prinesie želaný profit. 

Naším zámerom môže byť ekonomický zisk alebo aj osveta v oblasti ekológie a životného 

prostredia, celkovo zdravého životného štýlu. Je dôležité stanoviť si priority alebo cieľ, ku 

ktorému sa chceme dopracovať. Vzhľadom k pomerne dobrej kondícií budovy sa 

rekonštrukcia môže pohybovať v sume 500 000 Kč (20 000 EUR) až 1 mil. Kč (40 000 

EUR). Prevádzkové mesačné náklady sú odhadované na 50 000 až 120 000 Kč (2 000 až 

4 700 EUR). Treba počítať aj s nákladmi na prenájom susedných pozemkov, čo ročne činí 

4 000 Kč (150 EUR). Klasické pravidlo hovorí, že výška prevádzkových nákladov musí 

byť kompenzovaná bežnými prímami, aby sa podnik neocitol v strate. Prímy za 

poskytovanie ubytovania by v ideálnom prípade činili najväčší podiel. Ale po kritickom 

zhodnotení treba pripustiť, že ani pri maximálnej vyťaženosti 12 obsadených lôžok každý 

víkend (30 týždňov v roku) v období jar až jeseň pri cene 400 Kč (15 EUR)/osoba/deň 

nebudú ročné prímy vyššie ako 300 000 Kč (12 000 EUR). Ďalšie prímy tvoria účastnícke 

poplatky za záujmové kurzy a jednodňové výlety. K dosiahnutiu extra prímov môžu 

slúžiť prebytky z produkcie hospodárstva ako je mlieko a výrobky z neho, hydinové i 
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jahňacie mäso, zelenina, kvety. Predaj môže byť zameraný na súčasnú klientelu, 

obyvateľov z blízkeho okolia alebo majiteľov reštaurácií. Tieto prímy sa môžu pohybovať 

od 50 000 do 500 000 Kč (od 2 000 do 20 000 EUR) ročne.  

 Z uvedeného vyplýva, že projekt, vykreslený presne týmito kontúrami je vysoko 

nerentabilný, keďže mesačné náklady na prevádzku a mzdy sú niekoľkonásobne vyššie 

ako mesačné prímy. Je na mieste uvažovať o možnosti získania dotácie. Podobné projekty 

spolupracujú s vyššie zmieneným programom LEADER, ale keďže sa lokalita nachádza 

v obci so štatútom mesta, nárok na čerpanie zaniká. Ministerstvo poľnohospodárstva 

taktiež podporuje agroturistické projekty ale súčasne stanovuje podmienku, že zisky 

z poľnohospodárskej prvovýroby musia tvoriť minimálne 30 %. Cesta by možno viedla 

smerom k samostatnej reštaurácií, ktorá by využívala domáce produkty pri príprave jedál. 

Ale prevádzka takejto špeciálnej reštaurácie je taktiež veľmi finančne náročná a navyše 

lokalita je mimo centra obce a koncentrácie obyvateľstva. Iný variant navrhuje aby 

nehnuteľnosť bola obývaná naďalej rodinou a iba časť domu by bola poskytovaná na 

prenájom. Rodina by samostatne hospodárila na agroturistickej farme a prípadní 

návštevníci by pre nich predstavovali dodatočné prímy. 

 Vhodnou formou podpory sa ešte javí získanie silného investora, či už 

zahraničného alebo domáceho, ktorý by poskytol finančné prostriedky. Agroturistické 

zariadenie by slúžilo i pre jeho rekreáciu i pre zvýšenie možností trávenia voľného času 

obyvateľov Slovenska i zahraničných turistov z okolitých krajín. 

Partneri 

 Pri podnikaní v cestovnom ruchu a obzvlášť v agroturistike je potrebné 

spolupracovať so samosprávou mesta i krajskou samosprávou, ktorá priamo ovplyvňuje 

tvorbu infraštruktúry, služieb, kontroluje kvalitu životného prostredia. Všetky faktory 

utvárajú image obce, regiónu a tým pôsobia na povedomie potenciálnych klientov. Iným 

smerom pôsobia impulzy cestovných kancelárií, ktoré majú produkt agroturistiky vo 

svojej ponuke. Tieto sú taktiež dôležitým partnerom. Spolupráca je vhodná aj so 

Slovenským zväzom agropodnikateľov, turistickými informačnými kanceláriami 

a všeobecne poskytovateľmi športových, kultúrnych i rekreačných zaujímavostí v okolí. 
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Marketing a propagácia  

 Marketing je dravé „na zákazníka orientované“ podnikanie, v ktorom „silnejší 

vyhráva“. Postup predstavuje kroky: 

- zisťovanie dopytu zákazníkov po produkte 

- motivácia ku kúpe 

- distribúcia výrobku ku konečným spotrebiteľom s cieľom dosiahnuť zisk. 

Dôležitou súčasťou marketingu v agroturizme je neprestajné skúmanie a analýza trhu, čím 

sa dá pripraviť na správne reagovanie na meniace sa podmienky na trhu a tým aj na dopyt, 

ktorý má veľmi dynamický charakter. Na základe SWOT analýzy oblasti i podniku a 

získaných informácií o trhu je možné vytipovať cieľový segment klientov, ktorých 

chceme osloviť svojou aktuálnou ponukou. [1] 

Naša propagácia: [2] 

- propagačné brožúry a letáky (podnikové, obecné, regionálne, národné) 

- komerčné brožúry (mikroregionálne, makroregionálne) 

- internet 

- štátom podporované výstavy cestovného ruchu doma i v zahraničí (napr. 

Agrokomplex Nitra) 

- cestovné kancelárie, ktoré produkt agroturistiky ponúkajú 

- propagácia „z úst do úst“, ktorá využíva súčasnú klientelu 

 

Dôležité marketingové zásady: 

1. náš cieľ – spokojnosť hostí  

2. kvalita je splnenie požiadaviek 

3. kvalitný systém je prevencia 

4. štandardom výkonu sú bezchybné služby 

5. mierou kvality je cena nepríjemností 

 

Prínos pre mesto a región 

 

 Želaným cieľom samozrejme je aby bolo Krásno nad Kysucou turisticky 

vyhľadávanou a obľúbenou lokalitou. S turistami prichádzajú do lokality peniaze, ktoré 
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chcú utratiť v miestnych obchodoch, využiť služby, navštíviť podujatia i pohostinstvá. 

Nepriamo je tak podporovaná zamestnanosť v terciárnom sektore, obec prekvitá. Sú tu 

nové podnety a možnosti na skvalitnenie vybavenosti obce, ktorá by bola prospešná 

občanom. Lokality koncentrácie obyvateľstva, obzvlášť turistického ruchu priťahujú 

podnikateľské aktivity súkromného sektora. Praxou je overené, že dobre fungujúce 

agroturistické zariadenia, lokalizované v Žilinskom kraji, spĺňajú svoj účel a slúžia ako 

vhodná a príjemná výplň voľného času obyvateľov z blízkeho i ďalekého okolia.  
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5 Záver 

 V tejto bakalárskej práci je pozornosť venovaná agroturistike a rôznym výhodám, 

ktoré  so sebou prináša uplatnenie tohto druhu podnikania v rozvojovej stratégií obce, 

regiónu i kraja.  

 Práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť poskytuje prehľadný náhľad do 

problematiky regionálneho rozvoja a regionálnej politiky. V druhej časti analyzujeme 

postupne ekonomické, ekologické i sociálne podmienky územia Slovenskej republiky,  

Žilinského kraj a obce Krásno nad Kysucou so zacielením na perspektívy cestovného 

ruchu a ďalej agroturistiku a vidiecku turistiku. Návrh projektu agroturistického 

zariadenia lokalizovaného v analyzovanej obci je obsahom tretej kapizáverečnej časti.  

 Možno zhodnotiť, že mnohé vidiecke obce na Slovensku, v Žilinskom kraji, 

obzvlášť na Kysuciach majú predpoklady na rozvoj agroturistiky. Niektoré sú pre tento 

druh podnikania priam stvorené. Oplývajú krásnou a zdravou prírodnou krajinou, 

dopravná dostupnosť je na vysokej úrovni, v obci sú kvalitné služby i prírodné a kultúrne 

zaujímavosti. Naklonenosť miestnej samosprávy pre projekty agroturizmu značne pomáha 

začínajúcim podnikateľom. 

 Pri spracovaní projektu bolo zistené, že pre takýto zámer je skúmaná oblasť veľmi 

vhodná, spĺňa všetky predpoklady. Ale už i pokus o hrubý prepočet hospodárenia odhalil, 

že samotný vstup do podnikania je značne finančne náročný, priam nerentabilný z dôvodu 

vysokých prevádzkových nákladov, financovanie úverom by nebolo dlhodobým riešením. 

Naopak je vhodné poskytovať ubytovanie v súkromnom objekte, ktorého súčasťou je 

rodinná farma. Turista sa tak stáva hosťom a cíti sa príjemne. Akékoľvek podnikanie 

potrebuje zanietených a tvorivých ľudí, ktorí mu „odovzdajú“ srdce, energiu i svoju 

osobnosť. 

 Záujem zo strany verejnosti i podnikateľov o vidiecky turizmus v kombinácií 

s agroturistikou v poslednej dobe stúpa u nás i v zahraničí. Vyplýva to zo súčasného 

trendu o vzťahu človeka k prírode, krajine a k svojmu vlastnému zdraviu. Rozvoj tohto 

podnikania nepriamo napomáha k riešeniu otázky nezamestnanosti, udržiavanie kultúrnej 

funkcie krajiny a vyľudňovanie vidieka. Pravdepodobné však je, že rozvoj nebude tak 

intenzívny ako v iných vyspelejších krajinách ale štandard poskytovaných služieb sa bude 

vyvíjať  a neustále zvyšovať.  
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Zoznam skratiek 

 

EAGGF - European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Európsky 
poľnohospodársky usmerňovací a garančný fond) 

EUR – mena Euro 

EÚ – Európska Únia 

HDP – hrubý domáci produkt 

CHKO – chránená krajinná oblasť 

LAU – Local autonomy units (Systém lokálne územných jednotiek) 

LEADER – samostatný program štrukturálnej politiky EÚ, podporuje integrovaný rozvoj 

vidieka 

NUTS - Nomenclature des Unitées Territoriales Statistiques (Nomenklatúra územných 

štatistických jednotiek) 

OP – operačný program 

p.b. – percentný bod 

PPP – Purchasing power parity (parita kúpnej sily) 

SAD – Slovenská autobusová doprava 

SOP – sektorový operašný program 

SR – Slovenská republika 

SWOT – Strenghts Weaknesses Opportunitiespport Threats Analysis (analýza vnútorných 

silných a slabých stránok podniku, produktu a pod. v súvislosti s vonkajšími 

príležitosťami a hrozbami na predmetnom trhu) 

ŠÚSR – Štatistický úrad Slovenskej republiky 

TANAP – Tatranský národný park 

VÚC – vyšší územný celok
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Prílohy 

Príloha č.1: Mapa Kysúc s atraktivitami 

  

1. Veľký Javorník (1071 m n.m.)  

2. Pútnické miesto - Hora Živčák  

3. MKD - Múzeum kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke  

4. HLÚŽ - Historická lesná úzkokoľajná železnica  

5. Brest na Makove  

6. Kaštieľ v Oščadnici  

7. Stratenec (1055 m n.m.)  

8. Kaštieľ v Radoli  

9. Kysucká brána  

10. Korňanský ropný prameň  

11. Veľká Rača - najvyšší vrch Kysúc  

12. Kamenné gule v Čadci - Megoňkách  

13. Klokočovské gule  

14. Pramenná oblasť rieky Kysuce  

Zdroj: www.turistika.e-kysuce.sk 



 

   

Príloha č. 2: Mapa Krásna nad Kysucou s červene vyznačenou lokalitou pre projekt 
agroturistického zariadenia 

 

Zdroj: www.mestokrasno.sk 



 

   

Príloha č. 3: Súčasná podoba zvolenej nehnuteľnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný prieskum 

 


