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I. ÚVOD 
 

Témou mojej práce je „ Stratégia rozvoja vybraného územného celku“. Ako vybraný územný 

celok som si zvolila mesto Turzovka – malé mesto, ktoré je lokálnym centrom mikroregiónu 

Horné Kysuce – regiónu, kde som vyrastala, a ktorý dôverne poznám.  

 

Cieľom mojej práce je určenie niektorých strategických aktivít, ktoré by mohli viesť 

k zlepšeniu ekonomického a spoločenského prostredia mesta Turzovka. 

 

Zameriavam sa na vypracovanie situačnej analýzy mesta, spracovanie analýzy ekonomickej 

a spoločenskej situácie mesta Turzovka, na čo používam výsledky z už spracovaných 

dokumentov Mestského úradu ako je Územný plán mesta Turzovka a Programový rozpočet 

mesta. Ďalšie informácie získavam z webových stránok subjektov, ktoré pôsobia v regióne 

a z miestnej tlače. 

 

Na základe uvedenej analýzy vypracúvam SWOT analýzu so zhodnotením silných aj slabých 

stránok, možných príležitostí aj ohrození. 

 

Na základe získaných teoretických a analytických poznatkov chcem načrtnúť určité návrhy  

smerujúce k rozvoju mesta. 
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II. METODIKA SPRACOVANIA 
 

Strategický rozvoj mesta Turzovky som poňala ako je strednodobý programový 

dokument, ktorý obsahuje dve základné časti: analytickú a strategickú.  

 

Prvá časť zahŕňa všeobecnú analýzu situácie mesta. Analytická časť má charakter 

komplexného profilu obce a predstavuje prehľad vnútorných zdrojov obce – prírodných, 

historických, kultúrnych, územno technických, ľudských a finančných. Analytická časť 

spracovania strategického rozvoja  mesta Turzovky predstavuje koncentrovaný zdroj 

informácií o obci s možnosťou ďalšieho využitia ako potenciálu jej rozvoja do budúcnosti.  

 

Zdroje informácií použiteľných pre jednotlivé činnosti analýzy som získala 

zväčša priamo na Mestskom úrade.  Využila som aj existujúce externé zdroje predstavujúce 

spracované koncepčné materiály ako napríklad Územný plán mesta Turzovka a Programový 

rozpočet mesta. Ďalšie informácie som získala z webových stránok subjektov, ktoré pôsobia 

v regióne a z miestnej tlače. 

 

Informácie potrebné pre spracovanie SWOT analýzy boli získané formou  prieskumu 

priamo v obci a rozhovormi s občanmi a volenými predstaviteľmi obce.  

 

Okrem analýz samotného mesta bolo treba väčšiu pozornosť venovať analýzam 

externého prostredia, s cieľom identifikovať konkurenčné aktivity v regióne, v ktorom 

mesto pôsobí i možnosti ďalšej spolupráce s okolitými obcami.  

 

Po vykonaní komplexného auditu zdrojov obce nasledovala syntéza parciálnych 

analýz použitím štandardnej metódy strategického plánovania – SWOT analýzy. Výsledkom 

bola strategická diagnostika obce nesúca výsledok celej analytickej časti, nevyhnutná pre 

stanovenie prioritných cieľov rozvoja.  
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V ďalšej etape som definovala najkritickejšie body rozvoja obce, ktoré vyplývajú 

z pripravenej SWOT analýzy a z jej slabých stránok a ohrození obce, t.j. faktorov 

vplývajúcich na obec ako hrozba, resp. brzdiaci článok v jej budúcom vývoji.  

 

Z uvedenej analytickej časti som načrtla stratégiu rozvoja mesta so základnými 

prioritami jej smerovania v budúcnosti s určitými opatreniami na ich dosiahnutie. Ich 

naplnenie predstavuje implementácia operatívnych cieľov rozvoja a návrh krokov k ich 

dosiahnutiu.   
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III. STRATÉGIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA NA 

SLOVENSKU 

V súvislosti s prebiehajúcou reformou verejnej správy v Slovenskej republike, bol prijatý aj 

zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý umožňuje aplikovať princípy 

regionálnej politiky v Slovenskej republike. Zároveň umožňuje Slovensku podieľať sa na 

štrukturálnej a kohéznej politike Európskej únie. Zákon o podpore regionálneho rozvoja bol 

schválený 18. októbra 2001. Účinnosť nadobudol 1. januára 2002.  

 

Zákon o podpore regionálneho rozvoja umožňuje vytvorenie transparentného systému 

podpory rozvoja regiónov, s dôrazom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií; 

medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja 

v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja; rozvoj cestovného ruchu; zlepšenie 

vybavenia regiónu sociálnou a technickou infraštruktúrou; verejné práce podporujúce rozvoj 

regiónu; rozvoj kultúry, kultúrnych aktivít a služieb, vrátane rozvoja umeleckých aktivít, 

starostlivosti o kultúrne dedičstvo a obnovu a revitalizáciu pamiatkového fondu; rozvoj 

občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne; opatrenia na ochranu a tvorbu životného 

prostredia a obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a tiež na podporu 

efektívneho využívania prírodných zdrojov regiónu. 

 

Identifikácia regiónov, ktoré zaostávajú vo svojom rozvoji a ktoré je treba podporovať je 

založená na spoločnom systéme klasifikácie regiónov Nomenklatúra štatistických územných 

jednotiek (Nomenclature des Uniteés Territoriales Statistiques, v skratke NUTS). Jedná sa o 

medzinárodnú štatistickú sústavu zavedenú štatistickým úradom EÚ  Eurostatom. Účelom 

členenia Slovenskej republiky na NUTS je zabezpečiť porovnateľnosť regionálnych štatistík 

na rovnakom základe ako v Európskej únii. 

 

Za hospodársky slabé regióny sa považujú regióny na úrovni druhého stupňa podľa 

klasifikácie štatistických územných jednotiek, v ktorých hodnota hrubého domáceho produktu 

na obyvateľa v parite kúpnej sily je nižšia ako 75 % hodnoty hrubého domáceho produktu na 

obyvateľa Európskej únie v parite kúpnej sily v priemere za posledné tri roky. [20] 

  

V súčasnej dobe sú pre podporu opatrení regionálnej a štrukturálnej politiky používané 

podľa údajov z publikácie Wokouna, 2006 [14] tzv. štrukturálne fondy Európskej únie, 
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konkrétne pre potreby regionálneho rozvoja je to Európsky fond regionálneho rozvoja – 

ERDF. Základným poslaním ERDF je pomoc pri odstraňovaní regionálnych nerovností 

a posilňovaní rozvoja regiónov.  

 

 Hlavnými oblasťami politiky ERDF sú:  

• Produktívne investície na vytvorenie alebo zachovanie permanentných pracovných 

miest 

• Investície do infraštruktúry 

• Rozvoj endogénneho potenciálu podporovaním lokálneho rozvoja a aktivít malého 

a stredného podnikania 

• Technická pomoc 

 

17. augusta 2007 Európska komisia definitívne schválila základný strategický dokument 

pre eurofondy  Národný strategický referenčný rámec Slovenskej republiky na roky 

2007 – 2013 (NSRR), na základe ktorého bude možné čerpať 11,36 mld. EUR. Strategický 

cieľ na roky 2007 – 2013 je formulovaný v NSRR ako: „Výrazne zvýšiť do roku 2013 

konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri 

rešpektovaní trvalo udržateľného rozvoja“ predstavuje nielen pokračovanie trendu 

približovania sa úrovni EÚ 15, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho 

regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky. [19] 
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Slovenská republika sa zaviazala znížiť rozdiely medzi regiónmi. Slovensko preto v 

NSRR stanovuje 3 strategické priority a 3 ciele, ako uvádza tab. č.3.1. (zdroj NSRR 2007

2013, dostupné na internete) [20] 

Strategická priorita  Cieľ strategickej priority  

1. Infraštruktúra a 
regionálna dostupnosť  

Zvýšenie hustoty vybavenia regiónov 
infraštruktúrou a zvýšenie efektívnosti s 
ňou súvisiacich verejných služieb  

2. Vedomostná ekonomika  

Rozvoj zdrojov trvalo udržateľného 
ekonomického rastu a zvyšovanie 
konkurencieschopnosti priemyslu a 
služieb  

3. Ľudské zdroje  

Zvýšenie zamestnanosti, rast kvality 
pracovnej sily pre potreby vedomostnej 
ekonomiky a zvýšenie sociálnej inklúzie 
rizikových skupín  

Tab. č.  3. 1.: Strategické priority a ciele Slovenska. 

Uvedené strategické priority a strategické ciele sú na nižšej úrovni rozpracované do 

špecifických priorít a cieľov. Európska komisia prijala 4. augusta 2006 rozhodnutie 

stanovujúce zoznam oprávnených regiónov, ako aj ročný rozpis finančných prostriedkov pre 

jednotlivé členské štáty a jednotlivé ciele kohéznej politiky. Pre Slovensko je stanovené 

záväzné rozdelenie celkových finančných prostriedkov na jednotlivé ciele kohéznej politiky 

EÚ (viď príloha 1 ).  

 

Z hľadiska ekonomickej efektivity podľa Maiera a Čtyrokého, 2000 [8] je dôležité, 

aby verejné investície vložené do podporovaného programu priniesli čo najväčší efekt 

v podobe privátnych investícií. Podobne pri tvorbe nových pracovných príležitostí sa sleduje 

efekt na existujúce pracovné miesta a na sekundárne vznikajúce  ďalšie pracovné miesta. 

V oboch prípadoch sa jedná o tzv. multiplikačný efekt, ktorý spočíva v tom, že sa účinok 

pôvodného impulzu – investície – v ekonomickom prostredí násobne zvyšuje  
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IV. ANALÝZA SITUÁCIE MESTA TURZOVKA 
 

4.1 Základná charakteristika mesta a jeho poloha 
 

Mesto Turzovka sa nachádza v severozápadnej časti Žilinského kraja – viď obrázok č. 

4.1. Mesto je situované medzi vrchmi Javorníkov a Beskýd, s nadmorskou výškou do 700 – 

800 m. n. m. Najvyšším vrchom pohoria je Veľký Javorník, ktorého výška dosahuje 1070 

metrov. Turzovka leží v povodí rieky Kysuca, ktorá pramení pod vrchom Hričovec 

v Javorníkoch. Rieka Kysuca je najvodnatejším prítokom Váhu.  

 

 
Obr. č. 4. 1.  lokalizácia mesta Turzovka na mape 

 

Administratívne územie mesta Turzovka pozostáva z katastrálnych území Turzovka a 

Turkov. Administratívne územie mesta hraničí na severe s k.ú. Klokočov, z východu s k.ú. 

Olešná, Podvysoká, Dlhá nad Kysucou, z juhu s k.ú. Dlhé Pole v okrese Žilina a Veľké Rovné 

v okrese Bytča a zo západu s k.ú. Vysoká nad Kysucou a Korňa. [26] 

 

Mesto Turzovka patrí podľa KÚRS 2001 medzi centrá piatej skupiny, ktoré v zásade 

plnia funkciu subregionálneho významu. KÚRS je Koncepcia územného rozvoja Slovenska, 

ktorú na pokyn Vlády SR vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Hlavnými 

cieľmi sú v odporúčaniach KÚRS 2001 také ciele, ktoré z pohľadu nástrojov 

územnoplánovacej politiky môžu čo najlepšie prispieť k rozvoju hospodárskej a sociálnej 

oblasti spoločnosti v súlade s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja. Predpokladá to 
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vytváranie takých sídelných a priestorových podmienok rozvoja spoločnosti, ktoré budú 

podporovať rozvoj a využitie existujúcich regionálnych špecifík, ako aj viesť k znižovaniu 

existujúcich rozdielov medzi jednotlivými regionálnymi celkami. [22] 

 

Základné štatistické charakteristiky mesta Turzovka viď v tabuľkách č. 4.1 a 4.2:  

 

Základná charakteristika (31. 12. 2010) 

Ukazovateľ Hodnota 

Kód obce 509507 

Názov okresu Čadca 

Názov kraja Žilinský 

Štatút obce mesto 

PSČ 023 54 

Telefónne smerové číslo 041 

Prvá písomná zmienka o meste – rok 1592 

Nadmorská výška mesta v m 522 

Celková výmera územia obce [m2] 34 911 126 

Hustota obyvateľstva na km2 222 

Tabuľka č. 4. 1: Základné štatistické dáta mesta Turzovka, Zdroj: Infostat Bratislava, Inštitút informatiky a 
štatistiky Bratislava 
 

Spádovosť obce (31. 12. 2010) 

Ukazovateľ Hodnota 

Sídlo matričného úradu Turzovka 

Sídlo pracoviska daňového úradu Čadca 

Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Turzovka 
Sídlo Okresného súdu Čadca 

Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Turzovka 
Sídlo pracoviska obvodného úradu Čadca 
Sídlo Územnej vojenskej správy Žilina 
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca 
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Čadca 

 

Tabuľka č. 4. 2.: Spádovosť mesta Turzovka, Zdroj: Infostat Bratislava, Inštitút informatiky a štatistiky 
Bratislava 
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4.2 História mesta 
 

V 2. polovici 16.stor., okrem dedín založených na valašskom práve existovali na 

budatínskom, strečnianskom aj bytčianskom panstve viaceré kopanice – cholvarky, ktoré sa 

stali základom nových trvalých sídiel. Začiatkom 17.stor. z ekonomických aj ďalších dôvodov 

majitelia týchto panstiev začali cieľavedome a systematicky usídľovať v tom čase ešte 

migrujúce a na kopaniciach žijúce obyvateľstvo, zaoberajúce sa najmä chovom dobytka, do 

sústredenejších sídlisk – osád.  

Najstaršou osadou na Kysuciach lokovanou na kopaničiarskom práve bola Turzovka, ktorá 

vznikla na bytčianskom panstve Turzovcov. Vydelená bola z chotára Dlhého Poľa a začala sa 

stavať už koncom 16.stor. Lokačnú listinu dostala v roku 1602, keď palatín Juraj Turzo – 

viď obrázok č. 4.2  tu osadil šoltýsa Adama Boneca z Dlhého Poľa a 40 – tich kopaničiarov s 

právom klčovať nové role a lúky. Súčasne ich na 12 rokov oslobodil od feudálnych dávok a 

povinností. Šoltýs dostal dedičnú škultéciu, právo postaviť mlyn na jeden kameň a 12 

slobodných rokov. S pomenovaním Turzovka, sa po prvýkrát stretávame v  urbári 

Bytčianskeho panstva z roku 1592, v ktorom je urobený 

dodatočný zápis že Turzovka bola založená v roku 

1598. 

Po smrti Juraja Turzu a jeho jediného syna 

Imricha prešlo Bytčianske panstvo do rúk Mikuláša 

Esterháziho. Ladislav Esterházi dal panstvo  v roku 

1649 do zálohu Gabrielovi Illešházimu. [9] 

 

 

Obr. č. 4. 2: Palatín Juraj Turzo 

Významnou udalosťou bola Tereziánska urbárska regulácia. Urbár Turzovky prijali na 

generálnej kongregácii Trenčianskej stolice 4. júna 1772. V roku 1784 žilo v Turzovke 4832 

obyvateľov, bývali v 898 rodinách, v  864 domoch. V roku 1801 bývalo v Turzovke 5740 

obyvateľov. Obyvatelia mesta pracovali na panskom majeri, chovali ovce, v panských lesoch 

rúbali drevo. Drevo splavovali po rieke Kysuci  do Bytče, alebo aj na Dolnú zem, kde 

odchádzali aj na sezónne práce. V Turzovke bolo 12 gazdovských mlynov, 1 panská a 15 

gazdovských píl. V chotári obce boli dva panské majere, panstvo malo v obci murované 

stavby pokryté šindľom. Boli to panské krčmy, valchovňa, pivovar, mlyny a náhony na 

mlynské kolesá. [2] 
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V roku 1850 žilo v Turzovke už 7780 obyvateľov, z nich 150 tvorilo významnú 

židovskú komunitu, ktorá si postavila v roku 1898 aj synagógu. Rodina Esterháziová v roku 

1862 prenajala a v roku 1868 predala Bytčianske panstvo Leopoldovi Popperovi. Táto rodina 

využívala hlavne lesné komplexy panstva na ťažbu dreva. Obecný štatút dostala Turzovka 22. 

11. 1873. Poštový úrad bol zriadený v roku 1870, v roku 1890 vznikol Dobrovoľný hasičský 

spolok, v roku 1904 bola daná do prevádzky telegrafná stanica, 9. 7. 1914 bola začatá 

prevádzka železničnej trate Čadca – Makov. Na frontoch 1. svetovej vojny padlo okolo 500 

obyvateľov Turzovky. Následne postihla obec epidémia škvrnitého týfu, počas nej zomrelo 

450 obyvateľov. Pri poslednom sčítaní obyvateľov v medzivojnovom období 31. decembra 

1938 žilo v obci už 11 030 ľudí v 2575 rodinách a v 1634 domoch. [2] 

 

Po 2. svetovej vojne bola Turzovka bola Turzovka najväčšou obcou v republike, mala 

14 000 obyvateľov. V roku 1954 bolo mesto rozdelené na 4 samostatné obce – Turzovku, 

Korňu, Klokočov a Dlhú nad Kysucou. Obec prežila obdobie znárodňovania, likvidácie 

súkromného vlastníctva, zoštátnenie lesných a poľnohospodárskych pozemkov, vznik JRD v 

roku 1950 i Štátneho majetku v roku 1964. Mestské práva boli Turzovke udelené 10. 

decembra 1967, štatút mesta jej bol priznaný od 1.1.1968. [26] 
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4.3 Mesto Turzovka vo vonkajších vzťahoch 
 

Mesto Turzovka je súčasťou Euroregiónu Beskydy – viď obrázok č. 4.3 a mikroregiónu 
Horné Kysuce.  

 

 
         Obrázok č. 4. 3: Eureregión Beskydy. Zdroj: Informačný systém Euroregiónu 

Euroregión Beskydy vznikol dňa 18. februára 2000 v Rajczi (Poľská republika), kde 

bola podpísaná Zmluva o slovensko poľskom spoločenstve pod názvom EUROREGIÓN 

"Beskydy" medzi združeniami Región Beskydy so sídlom v Žiline (Slovenská republika) a 

Region Beskidy so sídlom v Bielsku Biała (Poľská republika).  

Po vzájomnej dohode, v záujme rozšírenia spolupráce na českú stranu Beskýd, bola dňa 9. 

júna 2000 vo Frýdku Místku podpísaná nová Zmluva o slovensko – poľsko českej spolupráci 

pod názvom EUROREGIÓN "Beskydy"  so združením Region Beskydy so sídlom vo 

Frýdku Místku (Česká republika). 

Podpísaním týchto zmlúv sa vytvoril základ pre napĺňanie myšlienky primátorov miest 

a starostov obcí na realizáciu cezhraničnej spolupráce v samospráve na vyššom stupni, 

pretože táto sa do vzniku euroregiónu realizovala predovšetkým na individuálnej spolupráci 

jednotlivých miest a obcí. 
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EUROREGIÓN BESKYDY sa nachádza v prihraničných oblastiach 3 štátov  

Slovenskej, Poľskej a Českej republiky. Na území euroregiónu o rozlohe 3900 km2 žije v 14 

partnerských mestách a 119 obciach 780 tis. obyvateľov. Prirodzenými administratívnymi 

centrami a zároveň sídlami euroregiónu v členských štátov sú Žilina, Bielsko Biała a Frýdek

Místek. Významná geografická poloha na trase 2 transeurópskych multimodálnych koridorov  

(v smere sever juh koridor č. VI Žilina – Čadca – Zwardoň – Katowice  Gdaňsk a v smere  

Západ  východ koridor č. Va Viedeň – Bratislava – Žilina – Ľvov ). [11] 

 

Členskú základňu EUROREGIÓNU "Beskydy" zo slovenskej strany tvoria mestá a 

obce severozápadnej časti Žilinského kraja  okresov  Žilina, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké 

Nové Mesto, Bytča a Námestovo, kde má cezhraničná spolupráca dlhoročné tradície. Rozloha 

územia EUROREGIÓNU "Beskydy" je 1559 km2, počet ľudí žijúcich na tomto území je 266 

934, hustota osídlenia 171,2 obyv./km2. 

 

Mestá a obce okresu Čadca sú druhou najväčšou členskou základňou 

EUROREGIÓNU "Beskydy". Okres Čadca má rozlohu 760 km2 a počet obyvateľov 92 822. 

Členmi euroregiónu sú  v tomto okrese 2 mestá  Čadca a Turzovka a 12 obcí  Čierne, 

Dunajov, Klubina, Klokočov, Korňa, Makov, Oščadnica, Raková, Skalité, Stará Bystrica, 

Staškov a Svrčinovec. Územie okresu Čadca sa vyznačuje vysokou členitosťou reliéfu s 

nadmorskými výškami od 352 m n.m. do 1236 m n.m. (vrchol Veľkej Rače). Takmer 53 % 

územia patrí do Chránenej krajinnej oblasti Kysuce. [21] 

Mikroregión Horné Kysuce bol založený 5. novembra 2003. Zmluvou o založení 

združenia právnických osôb, ktorého cieľom je zaktivizovanie regionálnej spolupráce na 

rozvoj regiónu na územiach združených obcí na Horných Kysuciach. 

Štatutárnym zástupcom združenia Mikroregión Horné Kysuce je p. Miroslav Rejda, primátor 

mesta Turzovka.     

Predmetom činnosti Mikroregiónu je najmä spolupráca a činnosti v nasledovných 

oblastiach: 

• územného plánovania, výstavby a rozvoja infraštruktúry, 

• miestnej a mestskej dopravy a komunikácií, 

• životného prostredia a ekológie, 

• hospodárstva, obchodu, priemyslu, malého a stredného podnikania, 
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• poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a potravinárstva, 

• cestovného ruchu a turistiky, 

• školstva, mládeže a športu, 

• kultúry, osvety a záujmových spolkov, 

• prevencie a likvidácie následkov živelných pohrôm,  

• starostlivosti o bezpečnosť obyvateľov. 

Zakladateľmi sú : Mesto Turzovka a obce Makov, Klokočov, Vysoká nad Kysucou, 

Korňa, Olešná, Podvysoká, Staškov, Raková, Zákopčie, Svrčinovec, Skalité.[26] 

4.4 Vnútorná organizácia a makrofunkčné členenie mesta 
 
Centrum obce sa nachádza v ohybe rieky Kysuca. Od centra vybiehajú pásy osídlenia 

pozdĺž údolia Kysuce a jej prítokov. 

Mesto Turzovka sa člení na 6 miestnych častí : Turzovka stred, Závodie, Predmier, Hlinené, 

Vyšný koniec a Turkov. S prihliadnutím na toto administratívne členenie možno celé 

katastrálne územie mesta rozdeliť na 10 funkčne a priestorovo homogénnych jednotiek : 

1.  Turzovka stred 

 2. Závodie 

 3. Predmier 

 4. Hlinené 

 5. Vyšný koniec 

 6. Turkov 

 7. krajinný priestor východ 

 8. krajinný priestor juh 

9.  krajinný priestor západ  

10. krajinný priestor sever 

 

1. Turzovka stred  

Je najintenzívnejšie urbanizovaná časť územia. Zahŕňa centrum mesta, východnú priemyselnú 

zónu, individuálnu bytovú výstavbu Na vŕšku a údolie Dlžianskeho potoka. Územím 

prechádzajú dopravné trasy a technická infraštruktúra regionálneho významu. 

2. Závodie 

Oblasť mesta sa na západ od rieky Kysuce, nadväzuje na centrum. Nachádza sa tu 

individuálna bytová výstavba a športové plochy. Má rezervné plochy pre rozvoj športového 
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areálu a individuálnej bytovej výstavby. Je to tiež vodárensky významné územie vzhľadom na 

ochranu zdroja pitnej vody pre Turzovku. 

3. Predmier 

Oblasť mesta v údolí Predmieranky, prevláda tu obytná funkcie, ale sú tu aj výrobné, 

skladové a rekreačné plochy. 

4. Hlinené 

Obytné územie v údolí Hlineného potoka a popri ľavom brehu Kysuce s malými plochami 

základnej občianskej vybavenosti. 

5. Vyšný koniec 

Obytné územie v nive Kysuce. Územím prechádzajú dopravné trasy a technická infraštruktúra 

regionálneho významu. 

6. Turkov 

Obytno rekreačné územie v údolí Turkovského potoka. 

7. Krajinný priestor východ 

Územie východne od miestnej časti Turzovka  stred. Je to prevažne poľnohospodárska 

krajina s ornou pôdou. 

8. Krajinný priestor juh 

Územie južne od miestnych častí Vyšný koniec a Turkov. V nadväznosti na intravilán 

Vyšného konca sú prevažne plochy ornej pôdy, južnejšie prevládajú lesy a s rozptýleným 

osídlením, využívaným na bývanie a rekreáciu. 

9. Krajinný celok západ 

Územie západne miestnych častí Predmier, Závodie a Vyšný koniec. 

V nadväznosti na intravilán je orná pôda, prevažujú lesy, ktoré patria do CHKO Kysuce. 

Územie je vhodné pre lesné hospodárstvo. 

10. Krajinný priestor sever 

Nachádza sa severne od intravilánu miestnych častí Predmier a Hlinené. V nadväznosti na 

intravilán sa nachádzajú súkromne obhospodarované plochy poľnohospodárskej pôdy. 

Severnejšie sa nachádzajú lesy a malé osady, využívané na rekreačné účely. Územie má 

slabšiu dopravnú dostupnosť   len po poľných a lesných cestách, čo zhoršuje jej potenciál na 

rozvoj vidieckych foriem turistiky. Je tu skôr potenciál pre  rozvoj lesného hospodárstva. 
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V. SITUAČNÁ ANALÝZA MESTA 
 

5.1 Charakteristika prírodných podmienok 

5.1.1 Geológia a hydrogeológia 
 

Geologický podklad je tvorený treťohornými horninami. Prevládajú flyšové pásma s 

premenlivým podielom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. Na severe územia úzke pásy tvoria 

flyšové vývoje pieskovcové so zlepencami a ílovcovo  pieskovcové s pestrými ílovcami. V 

poriečnej nive Kysuce sa vyskytujú hlinité štrky a štrkopiesky (štvrtohorné sedimenty). 

 

V zmysle hydrogeologickej rajonizácie SR z roku 1981 spadá katastrálne územie 

Turzovka do hydrogeologického rajónu PQ 028 Paleogén povodia Kysuce. 

 

Územie, prevažne tvorené horninami flyšu, nevytvára priaznivé podmienky na väčšie 

množstvo akumulácie a obehu podzemných vôd. Najvýznamnejším hydrogeologickým 

útvarom v riešenom území sú kvartérne fluviálne náplavy rieky Kysuce a jej prítokov. V 

úseku medzi Makovom a Turzovkou je hrúbka hlinitých štrkopieskov 3,4 10,4 m o 

výdatnosti vrtov do 3,3 l/s.[ 24] 

5.1.2 Geomorfológia 
 

Oblasť Horných Kysúc patrí do Alpsko himalájskej sústavy, podsústavy Karpaty, 

provincie Západné Karpaty, oblasti Západné Beskydy a oblasti Slovensko moravské Karpaty. 

Oblasti sa ďalej členia na menšie geomorfologické jednotky – viď tabuľka č. 5.1.:  

 

Oblasť Celok Oddiel Pododdiel Poznámka 

Zadné vrchy  sever územia Západné Beskydy Turzovská 

vrchovina Hornokysucké podolie  údolie Kysuce 

Slovensko 

moravské Karpaty 

Javorníky Vysoké  Javorníky Rakovská 

hornatina 

juh územia 

Tab. č. 5. 1: Geomorfologické jednotky Horných Kysúc  

Údolie Kysuce má reliéf eróznej brázdy, ostatné toky vytvárajú hlboké „V“ doliny bez 

nivy alebo so slabo vyvinutou nivou (Predmieranka). Prevažná časť územia severne a južne 

od údolia Kysuce sa pohybuje v rozmedzí 460 875 m n.m. Najvyšším bodom je kopec 
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Hlinené. Sklonitosť je na väčšine územia stredná  6° 14°, horizontálna členitosť veľká  1,75

2,5 km/km2. Turzovská vrchovina patrí do potenciálnej oblasti mezozosuvov a lokálne aj 

makrozosuvov, Javorníky do potenciálnej oblasti mezozosuvov až makrozosuvov. [17] 

5.1.3 Hydrologické pomery 
 

Z hydrologického hľadiska spadá katastrálne územie Turzovka do povodia Kysuce, číslo 

hydrologického poradia 4 21 06. Hlavným tokom v území je rieka Kysuca, pretekajúca 

územím od juhozápadu na severovýchod. Riečnu sieť v území tvoria prítoky Kysuce : 

− ľavostranné : Predmieranka, č. hydr. poradia 4 21 06 029 a 033 s prítokmi 

(najvýznamnejší potok Kornianka, č. hydr. poradia 4 21 06 032 v k.ú. vo výustnom 

úseku), Hlinenský potok, č. hydr. poradia 4 21 06 034 s prítokmi a nepomenované kratšie 

prítoky. Severnú časť k.ú. odvodňuje Chotárny potok, č. hydr. poradia 4 21 06 037 a do 

Kysuce zaúsťuje mimo k.ú. Turzovka. 

− pravostranné : Semetešský potok, č. hydr. poradia 4 21 06 021, Turkovský 

potok, č. hydr. poradia 4 21 06 023, Dlžiansky potok, č. hydr. poradia 4 21 06 025 a 

nepomenované kratšie prítoky.[27] 

 

Uvedené hydrogeologické a klimatické podmienky zapríčiňujú nadmernú veľkosť odtoku z 

územia, silnú vodnú eróziu a prudký priebeh povodňových vĺn. Tieto javy spolu s pôdnymi 

pomermi spôsobujú devastáciu povrchu územia, odnos pôdy do údolia tokov, veľké množstvo 

splavenín, poškodzovanie brehov ako aj neustále prehlbovanie tokov. Klimatické a 

hydrogeologické pomery zapríčiňujú aj časovú a priestorovú nerovnomernosť odtoku z 

územia. O tejto skutočnosti svedčia povodne na hlavnom toku a jeho prítokoch. [21] 

5.1.4 Klimatické pomery 
 

Sever a juh územia má chladnú horskú klímu s malou inverziou teplôt, vlhkú až veľmi 

vlhkú, s teplotou v januári 5°  6,5°C, teplotou v júli 13,5°  16°C. Stred územia má mierne 

chladnú horskú klímu s malou inverziou teplôt, vlhkú až veľmi vlhkú, s teplotou v januári 4°  

6°C, teplotou v júli 16° 17°C.  

Častý je vznik teplotných inverzií. Za pokojného počasia chladnejší a ťažší vzduch klesá 

zo svahov na dná dolín a vytvára zvrat v rozdelení teploty s výškou. V období trvania inverzie 

sú teploty v dolinách nižšie než na priľahlých svahoch pohorí, teplota s výškou vzrastá a na 

hornej hranici inverznej vrstvy sa tvorí hmla a nízka oblačnosť. Teplotné inverzie sú 
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celoročným úkazom. Najčastejšie sa však vyskytujú v zimnom období, keď trvajú aj niekoľko 

dní, v ostatných ročných obdobiach sú častejšie len nočné a ranné inverzie. Najväčšia 

oblačnosť je okolo 70 % v zime. Najmenšia oblačnosť je koncom leta a začiatkom jesene – 55 

%. Oblačnosť vzrastá od septembra do decembra a potom do augusta klesá. 

  

Priemerná hodnota zrážok je 850 – 900 milimetrov za rok a vrcholové časti dosahujú 1300 

milimetrov. Maximum zrážok pripadá na júl, minimum na január, prípadne február alebo 

december. Najvyššie denné úhrny zrážok sa najčastejšie vyskytujú v júni, júli a auguste v 

období letných búrok a na flyšovom podklade vznikajú zosuny, plošná a výmoľová erózia. 

Najnižšie denné úhrny zrážok sú rozptýlené od októbra až po máj. V zimnom polroku klesá 

výdatnosť zrážok a sú prevažne v pevnom skupenstve. Prvé dni so snežením pripadajú na 

koniec októbra, posledné dni so snežením sa môžu vyskytnúť ešte na začiatku mája. 

Maximálna výška snehovej pokrývky pripadá na december. Doba trvania snehovej pokrývky 

150 dní (výška pokrývky je minimálne 1 centimeter).  

V tejto oblasti vanú najčastejšie severné, severozápadné a západné vetry, prípadne južné. 

Najviac veterných dní sa vyskytuje na jar, najmenej veterné je jesenné obdobie. [26] 

5.1.5 Prírodné podmienky, fauna a flóra 
 
Mesto Turzovka a celý región nemá zdroje nerastných surovín. Jedinou surovinou, 

ktorej je v regióne dostatok je drevná hmota. Táto je v absolútnej prevahe tvorená 

ihličnanmi. Veľká časť týchto lesov je poškodená emisiami a škodcami, čo sa následne 

prejavuje na vysokom podiele ťažby kalamitného dreva.  

 

Medzi drevinami dominuje najmä smrek obyčajný, buk lesný a jedľa biela. Prostredie 

lesa a rúbanísk je bohaté na lesné plody (jahody, maliny, černice i čučoriedky) a huby ( hríb 

smrekový, rôzne druhy muchotrávok). Zo vzácnych druhov rastlín tu nájdeme orlíček 

obyčajný, orchidey  kruštík močiarny, vstavačovec bazový a iné. 

V lesoch žije mnoho druhov vtákov, sokol lastovičiar, včelár lesný, kuvik kapcavý, ďateľ 

čierny, jariabok lesný, orešnica perlovaná a iné. Spomedzi cicavcov sa tu vyskytuje líška 

obyčajná, jeleň obyčajný, diviak obyčajný.  

 

 Približne 33,7 % tvorí poľnohospodársky pôdny fond, v ktorom v dôsledku úpadku 

poľnohospodárstva dominuje trvalý trávnatý porast. Orná pôda, je prevažne nízkej a nižšej 

bonity. Vo vyššie položených častiach územia sú hnedé lesné pôdy, prevažne hlinité, prípadne 
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ílovitohlinité. Charakteristické pre región je kamenitosť v pôde. Obsah humusu v horských 

častiach je stredný, t.j. s obsahom od 2 do 3 %. Lesné pôdy vo vyšších nadmorských výškach 

obsahujú menej ako 2,5 % humusu. Na ostatných pôdach  obsah tejto zložky kolíše v 

intervale 2,5 až 5,0 %. Priemerná hĺbka pôdy v horských oblastiach dosahuje cca 30 cm, 

v údolných častiach dosahuje hrúbku 30 až 100 cm.  [26] 

 

5.2. Demografická situácia 
 

5.2.1 Demografická situácia okresu Čadca 
 

Bilancia prirodzeného prírastku v okrese Čadca v dlhodobom vývoji je zatiaľ vyššia ako 

celoslovenský priemer, no má klesajúcu tendenciu. Od roku 2003 klesá prirodzený prírastok 

obyvateľstva – viď tabuľku č. 5.2, dokonca od r. 2005 je záporný (t.j. viac občanov zomrelo 

ako sa narodilo.)  

 

Prirodzený prírastok (+)/úbytok(–) obyvateľstva 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 

87 83 126 108 – 32 – 25 – 4 33 

Celkový prírastok (+)/úbytok(–) obyvateľstva 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 

11 54 82 – 14 –153 –140 –103 31 

Tabuľka č. 5. 2.: Prirodzený a celkový prírastok obyvateľstva v okrese Čadca Zdroj ŠÚ SR 

 

 

Počet vysťahovaných občanov sa od r. 2003 ustálil na priemernej hodnote okolo 400 ako 

ukazuje tabuľka č. 5.3. Z toho vyplýva, že každoročne z okresu odchádza cca 400 ľudí, 

väčšinou mladých, vzdelaných, či profesijne zručných  

Naopak migračný prírastok do okresu je väčšinou tvorený občanmi, ktorí sa nepresadili 

v konkurencii pracovnej sily v iných regiónoch, čo prispieva k zvyšovaniu rigidity lokálneho 

trhu práce. 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

vysťahovaní 

okresu CA spolu 

334 332 319 399 411 381 442 432 361 

z toho  do ČR spolu 16 11 8 29 60 30 53 38 29 
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z toho  do ČR ženy 10 7 5 15 30 17 27 21 16 

z toho  do SR spolu 318 319 306 365 328 345 370 378 320 

z toho  do SR ženy 183 184 170 215 191 182 197 225 182 

Tabuľka č. 5. 3. : Ukazovatele migrácie v okrese Čadca Zdroj ŠÚ SR, KS Žilina  

 

Od roku 2004 okres Čadca stráca pozitívnu demografiu vývoja. Počet obyvateľov postupom 

rokov prejavuje degresný vývoj. Jedným z najvážnejších dôsledkov je „starnutie“ 

obyvateľstva Vývoj absolútneho počtu obyvateľov v okrese Čadca ukazuje tabuľka č. 5.4 

a rozdelenie podľa vekovej štruktúry tabuľka č. 5.5.:  

   
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
počet obyvateľov k 31.12.  92 876 92 958 92 944 92 791 92 651 92 527 92 424 92 455 
Medziročný index  1,0006 1,0009 0,9998 0,9982 0,9985 0,9987 0,9988 1,003 
Počet žien 31.12. 46 751 46 767 46 744 46 622 46 549 46 487 46 484 46 519 
Podiel–ženy % 50,34 50,31 50,29 50,24 50,24 50,24 50,29 50,31 

Tabuľka č. 5. 4.: vývoj abs. počtu  obyvateľov okres Čadca   Zdroj : ŠÚ SR – štatist. bulletiny 2001 – 2009 

 

kategória obyvateľstva podľa veku 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Trend 

predproduktívny vek 

 

 podiel v % 

19 900 

 

21,4 

18 559 

 

19,96 

18 002 

 

19,37 

17 423 

 

18,78 

16 772 

 

18,10 

16 260 

 

17,57 

15 777 

 

17,07 

15 476 

 

16,74 

klesajúci 

produktívny vek 

 

podiel v % 

57 544 

 

62,0 

59 077 

 

63,35 

59 461 

 

63,98 

59 680 

 

64,32 

59 962 

 

64,72 

60 081 

 

64,93 

60 144 

 

65,07 

56 511 

 

61,12 

stúpajúci 

poproduktívny vek 

 

 podiel v % 

14 918 

 

16,1 

15 322 

 

16,48 

15 481 

 

16,66 

5 688 

 

16,91 

15 917 

 

17,18 

16 206 

 

17,51 

16503 

 

17,86 

16 825 

 

18,20 

Mierne rastúci 

Tabuľka č. 5. 5. : veková štruktúra obyvateľstva  do r. 2009 okres Čadca   Zdroj ŠÚ SR, KS Žilina  

 

Uvedený demografický vývoj upozorňuje na fakt, že v období najbližších rokov sa 

zvýrazní problém starnutia obyvateľstva v okrese Čadca. Programy hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja obcí a miest okresu by sa v rámci sociálnej politiky zaoberať víziou 

riešenia tohto vývoja. Zdôrazňovať treba najmä problematiku sociálnej zamestnanosti a 

služieb  
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5.2.2 Demografia mesta Turzovka 
 

Mesto Turzovka malo ku poslednému sčítaniu ľudu (k 25.5.2001) 7 854 trvalo bývajúcich 

obyvateľov, z toho 3 976 žien (50,62 %). V tabuľke č. 5.6 je uvedený retrospektívny vývoj 

obyvateľstva od roku 1869.          

 

Rok Počet obyvateľov Prírastok (úbytok) 

1869 6 381*  

1900 7 967* + 1 586 

1930 8 752* + 785 

1950 4 465   4 287 

1961 5 976 + 1 511 

1970 6 170 + 194 

1980 6 962 + 792 

1991 7 287 + 325 

2000 (31.12.) 7 900 + 613 

2001 (25.  5.) 7 854  46 

2004 (31.12.) 7 792  62 

2008 ( 31.1 ) 7780 12 

2009 (31.12) 7745  35 

 Tabuľka č.  5. 6. : Retrospektívny vývoj obyvateľstva v obci Turzovka od roku 1869   

                                                                                               

Prvá etapa zodpovedá rokom 1869 až 1930, kedy do Turzovky patrilo aj územie obcí 

Dlhá nad Kysucou, Klokočov a Korňa (*).  Do r. 1954 bola Turzovka najväčšou dedinou na 

Slovensku. Po pripojení Dlhej nad Kysucou mala 12 tisíc obyvateľov. V r. 1954 sa od nej 

odčlenila Dlhá nad Kysucou, Klokočov a Korňa. 

Od roku 1950 až do roku 2000 počet obyvateľov stále narastá. Celkový prírastok za uvedené 

obdobie predstavuje 3 435 osôb a priemerný ročný prírastok mal hodnotu 68,7 osôb. V 

priebehu rokov 2001 2009 už počet obyvateľov klesá. V súčasnosti je Turzovka počtom 

obyvateľov na 88. mieste medzi mestami Slovenska.  

 

Od roku 1991 sledujeme postupné znižovanie natality obyvateľstva. V roku 1991 sa v 

meste Turzovka narodilo 116 detí a v roku 2000 iba 101 detí., v roku 2008 zase len 82 detí. 

Mortalita obyvateľstva stagnuje. Z uvedených údajov vyplýva, že prirodzený prírastok sa 
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postupne znižuje. Aktuálne demografické štatistické dáta zodpovedajú uvedenému trendu 

demografického vývoja  viď tabuľka č. 5.7 a najaktuálnejšie demografické údaje 

k 31.12.2010, získané na matrike obecného úradu.:  

 

Demografia Turzovka  (31.12.2009) 

Ukazovateľ Hodnota 
Počet obyvateľov k 31.12. spolu 7745 

  muži 3805 

  ženy 3940 

Predproduktívny vek (0 14) spolu 1251 

Produktívny vek (15 54) ženy 2349 

Produktívny vek (15 59) muži 2749 

Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 1396 

Počet sobášov 42 

Počet rozvodov 19 

Počet živonarodených spolu 86 

  muži 43 

  ženy 43 

Počet zomretých spolu 66 

  muži 29 

  ženy 37 

Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu 35 

  muži 8 

  ženy 27 
Tabuľka č. 5. 7: Základné demografické dáta, Turzovka Zdroj: Infostat Bratislava, on line 
 
 
Štatistika obyvateľstva mesta Turzovka k 31 12.2010:  

Celkový počet obyvateľov k 31.12.2010: 7703 

                                        z toho mužov  : 3817 

                                             žien   : 3886 

Veková štruktúra: 

                              0   6 roční           : 543   /269 chlapcov, 274 dievčat/ 

                              7 – 15 roční         :  800  /410 chlapcov, 390 dievčat/ 

                              16 – 18                :  330  /169 mužov, 161 žien / 

                              19 – 62                :  4983  /2561 mužov, 2428 žien/ 

                              63 a viac roční     :  1041  / 408 mužov,  633 žien/ 

V roku 2010 narodených: 74 detí /44 chlapcov, 30 dievčat/ 

                     zomrelo 88 občanov /51 mužov, 37 žien / 
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                    priemerný vek zomretých 71 rokov 

prihlásení na trvalý pobyt – 49 občanov 

odhlásení z trvalého pobytu – 95 občanov 

počet sobášov v meste 44 

         sobášov občanov mimo mesta 18 

počet rozvodov manželstiev 24 

Najstarším občanom mesta je Anna Stoláriková, ktorá sa v roku 2010 dožila 96 rokov. 

Najsilnejším ročníkom sú narodení v r 1977, celkovo 159  občanov mesta 

Zloženie  obyvateľov podľa rodinného stavu: 

Slobodní: 3486, z toho 1950 mužov a 1535 žien 

Ženatí  vydaté: 3333, z toho  1619 mužov a 1714 žien 

Rozvedení: 399, z toho 170 mužov a 221 žien. 

Ovdovelí: 485, z toho 80 mužov a 405 žien. 

 

V posledných rokoch môžeme hodnotiť podľa vekovej štruktúr populáciu v meste 

Turzovka ako degresný typ populácie. Zastúpenie predproduktívneho veku je nižšie ako 

zastúpenie veku poproduktívneho. Prirodzený prírastok obyvateľstva v meste klesá a 

priemerný vek obyvateľstva sa predlžuje. Prirodzeným následkom je, že rastie počet občanov, 

ktorí vzhľadom na svoj vek a zdravotný stav sú odkázaní na pomoc iných, resp. na 

inštitucionálnu pomoc. Pri riešení stratégie rozvoja mesta je preto potrebné dbať na 

rozvoj sociálnych služieb pre seniorov, t.j. opatrovateľskej služby, zariadení 

opatrovateľskej služby prípadne domova dôchodcov.  

. 
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5.3 TRH PRÁCE 
 

5.3.1 Cena práce a zamestnanosť v regióne 

Priemerné nominálne mesačné mzdy v regióne sú dlhodobo nižšie ako je priemer v 

Žilinskom kraji, resp. v Slovenskej republike. Podobné trendy sú evidentne zvýrazňované už 

od roku 2004, kedy  podiel regiónu Čadca  na priemernej mesačnej mzde v SR patrí medzi 

najnižšie v SR. Podľa údajov ŠÚ SR v rokoch 2005 až 2008 priemerná mesačná mzda 

v okrese  Čadca patrí medzi posledných 6 okresov v rámci SR. Hodnoty priemernej 

nominálnej mzdy v priemyselných podnikoch s viac ako 20 zamestnancami v okrese Čadca 

a pre porovnanie aj v Žilinskom kraji a na Slovensku ukazuje tabuľka č. 5.8.: 

 

Priemysel – priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca.  
 (Za organizácie s 20 a viac zamestnancami)  
2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Čadca 9 184 11 274 12 191 13 011 13 873 15 297 16440 
Žilinský kraj 12 731 16 549 18 123 19 825 21 533 21 307 22894 
SR spolu 14 051 18 032 19 535 20 882 22 353 23 743 23489 

 
Tabuľka č. 5. 8: Priemysel – priemerná hrubá nominálna mesačná mzda  zamestnanca v SKK  
/ prepočet EUR v konverznom kurze 30,126/                           Zdroj: ŠÚ SR KS v Žiline,  
 
 
Priemerná nominálna mesačná mzda v okrese Čadca dosahuje len cca  63 % priemeru 

SR. Je zrejmé, že celková sociálna situácia obyvateľstva podporuje migráciu mladej 

a kvalifikovanej sily z regiónu. Priemerná nominálna mesačná mzda v regióne výrazne 

ovplyvňuje aj ďalšie oblasti. Nízka cena práce nepodporuje rozvoj služieb v regióne a znižuje 

životný štandard rodín.  

       

Vývoj nezamestnanosti sa v posledných rokoch vplyvom ekonomickej krízy dostala na 

úroveň z  r. 2004. Vývoj evidovanej nezamestnanosti v okrese Čadca a na porovnanie aj 

v Žilinskom kraji a na Slovensku ukazuje tabuľka č. 5.9.: 

Miera evidovanej nezamestnanosti v %.  
   
2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Čadca 17,26 10,76 9,59 7,18 5,37 6,05 11,12 11,04 
Žilinský kraj   16,38 11,12 9,33 7,03 5,55 6,20 10,89 10,86 
SR spolu 18,63 13,07 11,36 9,40 7,99 8,39 12,66 12,46 

Tabuľka č. 5. 9: Vývoj evidovanej nezamestnanosti v okrese Čadca, Žilinskom kraji a SR.  Zdroj : ŠÚ 
SR KS v Žiline. 
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Miera nezamestnanosti v okrese Čadca prekročila ku koncu vlaňajšieho roka 11 

percent, čo predstavovalo 5 496 nezamestnaných. Okres Čadca sa s týmito číslami zaradil  

na 33. miesto v rámci 79 okresov Slovenska. Pre trh práce v okrese Čadca je 

charakteristická aj  nízka schopnosť tvorby pracovných miest. Voľné miesta, ktoré sa objavia 

sú skôr z kategórie robotníckych profesií  či remeselníckych  činností. Vzhľadom na to, že 

cena práce je v okrese výrazne pod priemerom SR či Žilinského kraja, obyvatelia skôr 

preferujú  dochádzanie za ňou do iných regiónov, alebo zahraničia Tento vývoj výrazne 

determinuje možnosti uplatnenia absolventov a ľudí vyšších vekových kategórii, 

 
Mesto Turzovka malo k poslednému sčítaniu ľudu 25.5.2001 7 854 obyvateľov, z 

toho mužov 3 878 a žien 3 976. Ekonomicky aktívnych obyvateľov v roku 2001 bolo 4 129 / 

51,3 % osôb/ , z toho 2 139 mužov a 1 890 žien /46,9 % žien bolo ekonomicky aktívnych/. V 

meste bolo 679 nezamestnaných osôb a miera nezamestnanosti odpovedala hodnote 16,85 %. 

Pre porovnanie  podľa údajov zo sčítania ľudu v roku 1991 bolo ekonomicky aktívnych 48,4 

% z celkového počtu obyvateľov a 46,3 % žien. 

 

Aktuálne je v meste Turzovka   4001 ekonomicky aktívnych obyvateľov a miera 

nezamestnanosti sa v v roku 2010 dostala na  úroveň 13 %. Tento makroekonomický vývoj 

má priame dopady aj na rozpočet mesta. 

 

S ekonomickou aktivitou úzko súvisí pohyb za prácou. Pohyb za prácou mimo obec 

trvalého bydliska je jedným z faktorov, vyrovnávajúcich bilanciu zdrojov a potrieb 

pracovných síl a je podmienený rozsahom a štruktúrou pracovných príležitostí v mieste 

bydliska. Hospodárska základňa mesta je nízka, pretože 45,2 % (1823) ekonomicky aktívnych 

osôb odchádza za prácou mimo miesta bydliska.  
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5.3.2 Podniky podľa vlastníctva a veľkostnej štruktúry      

Výrazným limitujúcim faktorom je skutočnosť, že v okrese klesá počet väčších 

zamestnávateľských subjektov, ktoré by formou subdodávok dokázali potiahnuť menšie 

prevádzky  – chýbajú regionálne akceleračné mechanizmy na rozvoj malého a stredného 

podnikania. Štruktúru podnikov v okrese Čadca  udávajú tabuľky č. 5.10 a 5.11 : 

Podniky okresu Čadca 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Súkromný sektor 526 520 560 658 762 893 963 1 138 1 199 
Z toho zahraničné 56 51 51 50 55 71 81 84 93 
           medinárodné 51 39 41 44 45 46 46 48 49 
Celkovo 545 536 577 670 773 904 970 1 145 1 206 
Podiel v Žilinskom 
kraji v % 8,68 8,49 8,60 8,98 9,15 9,68 9,72 9,74 

9,85 

Tabuľka č. 5. 10: Podniky v okrese Čadca s vyčlenením podnikov v súkromnom vlastníctve  Zdroj : ŠÚ SR, 

KS Žilina,  

Počet zamestnancov 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Od    0 do   19  478 463 508 584 696 823 872 1 043 1 138  
Od  20  –    49  29 34 36 49 39 45 52 46 42 
Od  50 –   249  31 26 22 26 27 22 20 26 23 
Viac ako 250  7 6 6 6 4 4 4 4 3 
   S p o l u 545 529 572 665 766 894 948 1119 1 206 

Tabuľka č. 5. 11: Štruktúra podnikov v okrese Čadca podľa počtu zamestnancov Zdroj : ŠÚ SR, KS Žilina 

Predchádzajúce tabuľky ukazujú postupný nárast počtu zamestnávateľských subjektov 

v regióne, avšak počet veľkých závodov je nízky. Veľké zamestnávateľské subjekty poskytujú 

priestor pre vznik pracovných miest v službách, resp. subdodávkach prác a sociálnej oblasti. 

V okrese sa nenachádza žiadny zamestnávateľský subjekt, ktorý by zamestnával viac ako 

1 000 zamestnancov 

Podielové zastúpenie podnikov okresu Čadca na celkovom počte podnikov Žilinského 

kraja nedosahuje v číselnom vyjadrení ani 1/10. Z toho možno usudzovať aj o nižšej 

schopnosti vytvárania nových pracovných príležitostí s primeraným finančným ohodnotením 

Nízka tvorba nových pracovných príležitosti a nízke finančné ohodnotenie práce. 

podporuje trvalú migráciu mladej a kvalifikovanej sily z regiónu. 
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5.4 Bývanie 
 

Ku sčítaniu ľudu k 25.5.2001 bolo na území mesta Turzovka 1 287 trvalo obývaných 

domov, v ktorých sa nachádzalo 2 207 trvalo obývaných bytov. 

Vývoj bytového fondu prebiehal intenzívnejšie ako vývoj domového fondu, čo je 

charakteristické pre bytový fond, v ktorom prevláda hromadná bytová výstavba nad 

individuálnou bytovou výstavbou.. Kvantitatívne ukazovatele úrovne bývania sú v roku 2001 

priaznivejšie ako v roku 1991 – viď tabuľka č. 5.12.:  

Ukazovateľ 1991 2001 

počet trvalo obývaných domov 1 290 1 287 

počet neobývaných domov 127 250 

celkový počet domov 1 417 1 542 

počet trvalo obývaných bytov 1 980 2 207 

počet neobývaných bytov 134 298 

celkový počet bytov 2 114 2 505 

počet osôb na jeden byt 3,68 3,52 

počet bytov na 1000 obyvateľov 271,7 281,0 

Tabuľka č. 5. 12:  Kvantitatívne ukazovatele úrovne bývania v meste Turzovka 

Rozmiestnenie domového a bytového fondu v jednotlivých častiach mesta Turzovky 

ukazuje tabuľka č. 5.13.  V mestskej časti Turzovka stred sa nachádza 46,1 % celkového 

počtu trvalo obývaných bytov a v časti Turkov iba 4,3 % trvalo obývaných bytov. 
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Domy Byty 
Miestna časť 

obývané neobývané spolu obývané neobývané spolu 

Hlinené 217 92 309 227 84 311 

Predmier 276 44 320 370 49 419 

Turkov 65 21 86 66 24 90 

Turzovka stred 303 24 327 1 103 43 1 146 

Vyšný koniec 320 65 385 355 67 422 

Závodie 97 14 111 102 14 116 

Spolu 1 278 260 1 538 2 223 281 2 504 

Tabuľka č. 5. 13:  Rozmiestnenie domového a bytového fondu v jednotlivých častiach mesta 

Turzovka    k 25.5.2001 

Najvyšší nárast bytov zaznamenala miestna časť Turzovka stred  o 189 bytov. V 

ostatných častiach mesta bol pohyb bytového fondu nepatrný. 

Čistý prírastok bytového fondu za obdobie rokov 1991 až 2001 predstavuje iba 224 

bytov – ako vidíme aj z tabuľky 5. 14. Priemerný ročný prírastok v meste Turzovka bol iba 

22,7 bytov. V meste prevláda individuálna bytová výstavba  60,2 % z celkového počtu trvalo 

obývaných bytov; v hromadnej bytovej výstavbe je lokalizovaných 39 % bytov. Byty, ktoré 

nevyhovujú súčasnému štandardu bývania, tvoria cca 25 %. Kvantitatívny ukazovateľ počtu 

bytov na 1000 obyvateľov v roku 2001 má hodnotu 242 a v Slovenskej republike už v roku 

1991 pripadalo na 1000 obyvateľov 307 bytov. 

Trvalo obývané domy Trvalo obývané byty 
Rok 

počet domov index rastu počet bytov index rastu 

1970 1 189 100,0 1 452 100,0 

1980 1 264 106,3 1 813 124,9 

1991 1 290 108,5 1 980 136,4 

2001 1 287 1082 2 207 152,0 

Tabuľka č. 5. 14: Počet trvalo obývaných domov a bytov v meste Turzovka 
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5.4.1 Urbanistická koncepcia jednotlivých častí mesta Turzovka  

1. Turzovka stred   Zahŕňa centrum mesta, východnú priemyselnú zónu, IBV Na 

vŕšku a údolie Dlžianskeho potoka. Územím prechádzajú dopravné trasy a technická 

infraštruktúra regionálneho významu. Územie má predpoklady pre rozvoj výstavby bytových 

domov, priemyselných prevádzok a občianskej vybavenosti, avšak v rámci súčasného 

intravilánu v limitovanom rozsahu. Preto podstatná časť výstavby bytov rodinných domov je 

orientovaná smerom na Bukovinu. Negatívnym javom v centre je autobusová a nákladná 

doprava.  

Koncept riešenia uvažuje o vymiestnení prevádzok, vyžadujúcich si nákladnú dopravu 

(nakládkový obvod, uhoľné sklady, konzerváreň, sklad nápojov) mimo centra a vytvorenie 

skľudnenej zóny v centre Turzovky.  

2. Závodie  nachádza sa v nive Kysuce, západne od rieky v dobrej nadväznosti na 

centrum. Súčasné funkčné využitie : individuálna bytová výstavba /IBV/, športové plochy, 

základná vybavenosť (rozostavaná škola). Územie má rezervné plochy pre rozvoj športového 

areálu a IBV. Závodie je zároveň vodárensky významné územie vzhľadom na ochranu zdroja 

pitnej vody pre Turzovku.  

Koncept riešenia akceptuje súčasné funkčné využitie plôch miestnej časti Závodie. 

Nezastavané plochy intravilánu využíva na doplnenie výstavby rodinných domov a rozvoj 

športového areálu. 

3. Predmier urbanizovaná časť údolia Predmieranky predstavuje polyfunkčné územie, 

kde okrem prevládajúcej obytnej funkcie sú výrobné, skladové a rekreačné plochy. Územie 

má v rámci intravilánu limitované plochy pre rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie. Rozvoj 

výstavby rodinných domov je riešený v nadväznosti na súčasné plochy v lokalitách Uhrovo 

Závodie, Fojtovo Závodie a Šuríkov potok. 

4. Hlinené  obytné územie v úzkom údolí Hlineného potoka a popri ľavom brehu 

Kysuce s malými plochami základnej občianskej vybavenosti. Územie sa vyznačuje veľkou 

svažitosťou má preto obmedzené možnosti pre rozvoj obytnej funkcie.  

5. Vyšný koniec  obytné územie v nive Kysuce  plochy IBV a základnej občianskej 

vybavenosti. Územím prechádzajú dopravné trasy a technická infraštruktúra regionálneho 
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významu. Územie má možnosť rozvoja obytnej funkcie (IBV) medzi Kysuckou cestou a 

železničnou traťou. Medzi železničnou traťou a preložkou II/487 je navrhnutý priemyselný 

park Turzovka lokálneho významu. 

6. Turkov obytno rekreačné územie v údolí Turkovského potoka má obmedzené 

možnosti pre rozvoj obytnej a rekreačnej funkcie vzhľadom na veľkú svažitosť a 

nedostatočnú technickú infraštruktúru. Uvažuje sa o obnovení devastovanej výrobnej 

prevádzky.  

7. Krajinný priestor východ  územie východne od miestnej časti Turzovka stred. Je to 

prevažne poľnohospodárska krajina s ornou pôdou. Časť územia je navrhnutá na rozvoj 

obytnej zástavby Turzovky  stred a občianskej vybavenosti. 

8. Krajinný priestor juh  územie južne od intravilánu Vyšného konca a Turkova. V 

nadväznosti na intravilán Vyšného konca sú prevažne plochy ornej pôdy a TTP, južnejšie 

prevládajú lesy a TTP s rozptýleným osídlením, využívaným na bývanie a rekreáciu. Územie 

má predpoklady pre rozvoj rekreačnej funkcie formou chalupárskej rekreácie a agroturistiky. 

9. Krajinný celok západ  zaberá územie západne od intravilánu miestnych častí 

Predmier, Závodie a Vyšný koniec. V nadväznosti na intravilán sú orná pôda a TTP, 

prevažujú však lesy, ktoré patria do CHKO Kysuce. Územie je vhodné pre lesné 

hospodárstvo. 

10. Krajinný priestor sever  nachádza sa severne od intravilánu miestnych častí 

Predmier a Hlinené. V nadväznosti na intravilán sa nachádzajú súkromne obhospodarované 

plochy poľnohospodárskej pôdy. Severnejšie sa nachádzajú plochy lesov a malé osady, 

využívané na chalupársku rekreáciu. Územie je zle dopravne prístupné len po poľných a 

lesných cestách. Má limitované možnosti pre rozvoj chalupárskej rekreácie, prípadne 

agroturistiky. Javí sa možnosť rozvoja lesného hospodárstva.  
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Návrh urbanistickej koncepcie rozvoja mesta 

Rozvoj mesta je riešený podľa týchto zásad : 

 uvažuje sa o preložke cesty II/487 do novej trasy na Vyšnom konci, 

 plochy železničnej dopravy sa redukujú o nakládkový obvod, ktorý sa premiestňuje do 

východnej priemyselnej zóny,  

 rozvoj mesta smerom na Bukovinu. Lokalita Bukovina je dopravne sprístupnená z 

navrhovanej miestnej komunikácie, ktorá sa úrovňovo križuje so železnicou na existujúcom 

železničnom priecestí, vylučuje sa autobusová a nákladná doprava z centra mesta, navrhuje sa 

vybudovať skľudnenú zónu a novú pešiu a kompozičnú trasu do IBV Bukovina, autobusová 

stanica sa rieši podľa požiadavky mesta pri ceste II/487, riešia sa plochy pre výstavbu 580 

bytov, z toho 274 bytových jednotiek formou hromadnej bytovej výstavby a 306 bytových 

jednotiek formou IBV, voľné plochy okolo športového areálu a nedokončenej školy sú 

navrhnuté pre rozvoj športovej vybavenosti a ihrísk, akceptujú sa ochranné pásma 

vodárenských zdrojov, uvažuje sa o zriadení priemyselného parku lokálneho významu, ktorý 

bude sprístupnený z preložky cesty II/487. 

Návrh peších priestorov a trás 

Mesto Turzovka je prirodzeným centrom spádového územia, ktoré má 24 000 

obyvateľov. V meste je sústredená vyššia občianska vybavenosť, sú tu pracovné príležitosti, 

mesto je východiskom do okolitých rekreačných lokalít. Tieto skutočnosti oprávňujú 

uvažovať o zriadení skľudnenej zóny v centre mesta, ktorá pozostáva z častí ulíc R. Jašíka, 

Obchodná, gen. M.R. Štefánika, Pod brehom a Nádražná. Z tejto zóny vychádzajú pešie trasy 

na železničnú a autobusovú stanicu, do priemyselnej zóny a do miestnych častí Vyšný koniec, 

Závodie, Predmier a Hlinené. Na krížení peších trás sú navrhnuté menšie pešie priestory a 

miesta pre umiestnenie akcentov  sôch, fontán a pod. Osobitnú pozornosť si zasluhuje nová 

pešia trasa do lokality IBV Bukovina. 
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5.5 Školstvo 
 

V deväťdesiatych rokoch 20., storočia vznikla teória učiacich sa regiónov, ktoré 

poukazujú na schopnosť regiónov vytvárať nové poznatky a vedomosti. Podľa Floridu, 1995 

[16] regióny môžu fungovať aj ako zberače a zásobárne znalostí a myšlienok, ktoré  poskytujú 

základnú infraštruktúru, životné prostredie nebo ktoré uľahčujú tok znalostí, myšlienok a 

učenia.  

Podľa Jáča, 2010 [4] vedomosti, schopnosť učiť sa a vytváranie kultúrnej klímy pomáha 

vzniku a realizácii inovácií a tie sú potom zdrojom ďalšieho rozvoja regiónov.  

 
V meste Turzovka je pokrytá základná školská infraštruktúra:  

MATERSKÁ ŠKOLA TURZOVKA – ŠÁRKY  Rozpočtová organizácia mesta 

Turzovka s právnou subjektivitou 

Základná škola TURZOVKA – BUKOVINA 305, rozpočtová organizácia s právnou 

subjektivitou. 

Základná umelecká škola v Turzovke poskytuje žiakom základných a stredných škôl i 

záujemcom z radov dospelých základy umeleckého vzdelania vo všetkých štyroch odboroch – 

hudobnom, výtvarnom, tanečnom i literárno dramatickom. Taktiež  odborne a úspešne 

pripravuje na štúdium na stredných i vysokých školách umeleckého a pedagogického 

zamerania. 

Výchovu a pomoc deťom a mladistvým s mentálnym postihnutím poskytuje Špeciálna 

zkladná škola internátna Turzovka Stred.  

Stredné odborné školy pripravujú žiakov na výkon odborných činností podľa 

príslušných študijných odborov. Stredné odborné školy patria k dynamicky sa rozvíjajúcemu 

druhu stredného školstva. Podľa prognózy školstva v SR by v budúcnosti mali prijímať až 35

37% príslušnej populácie. 

V okrese Čadca pôsobí spolu 8 stredných škôl, z toho 2 gymnáziá, 3 stredné odborné 

školy, 2 združené stredné školy a 1 stredné učilište:  Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, 

Gymnázium Ľ. Štúra v Turzovke, Dievčenská odborná škola v Čadci; Obchodná akadémia 

Dušana Metoda Janotu v Čadci, Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti v Čadci;  

Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu v Čadci , Združená stredná škola 

drevárska v Krásne nad Kysucou , Stredné odborné učilište strojárske v Čadci. 
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V súvislosti s prechodom našej ekonomiky na trhové podmienky boli v stredných 

odborných školách vykonané viaceré zmeny. Od roku 1990 sa zvýšil počet stredných škôl, 

zmenila sa ich štruktúra, zriadili sa nové typy stredných škôl a zmenil sa obsah vzdelávania. 

 

V ďalších rokoch je nutné viac zosúladiť záujem o štúdium na stredných odborných 

školách s dopytom na trhu práce, predovšetkým s regionálnymi požiadavkami výrobných 

podnikov a združení. 

 

Pri lokalizácii vysokých škôl možno pozorovať ich decentralizáciu, ktorá sa prejavuje 

zriaďovaním detašovaných pracovísk VŠ s inžinierskym a bakalárskym štúdiom aj do 

menších miest. V okresnom meste Čadca sa nachádzajú detašované pracoviská 7 vysokých 

škôl: Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy, Univerzita Konštantína Filozofa 

(Pedagogická fakulta), Univerzita Komenského (Fakulta managementu), Katolícka univerzita 

(Pedagogická fakulta), Dubnický technologický inštitút ,Univerzita Mateja Bela (Fakulta 

prírodných vied),  Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety.  

Jedným z hlavných zámerov v oblasti VŠ je výrazné zvýšenie úrovne vysokoškolskej 

vedy a vzdelávania a snaha do roku 2015 – aby podiel študentov prijímaných na VŠ z 

príslušných populačných ročníkov dosiahol 30%. 

V okrese každoročne končí cca 900 až 1000 absolventov stredných škôl s trvalým 

bydliskom v okrese Čadca. K týmto možno priradiť absolventov s trvalým bydliskom 

v okrese Čadca, ktorí končia stredné školy mimo regiónu.  

Uvedené počty sa však v dlhodobom vývoji neodrážajú vo vzdelanostnej štruktúre 

obyvateľstva.  Ukazovatele vzdelanostnej úrovne obyvateľstva v porovnaní 

s ukazovateľmi žilinského kraja, resp. v SR vykazujú vysoký podiel obyvateľstva 

s nižším stupňom vzdelania. V prvom rade je to dôsledok mobility obyvateľstva, keď za 

prácou odchádzajú najmä mladí a kvalifikovaní ľudia, ktorí sa veľmi často do regiónu 

nevrátia.  
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5.6 Zdravotníctvo 
 
Základné zdravotné služby pre obyvateľov Turzovky sú poskytované prostredníctvom 

zdravotných ambulancií a zdravotných stredísk. Primárnu starostlivosť v meste Turzovka 

poskytujú 3 ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast a 3 ambulancie 

všeobecnej zdravotnej starostlivosti o dospelých. V regióne pôsobia 2 Agentúry domácej 

ošetrovateľskej starostlivosti /ADOS/  zdravotné  služby poskytujú skúsené zdravotné sestry, 

ktoré môžu po indikácii lekárom poskytnúť určité ošetrovateľské výkony v domácom 

prostredí. Farmaceutické služby poskytujú v meste 4 lekárne, služby optika poskytuje Optika 

Orbis.  

Vyššiu zdravotnú starostlivosť v meste poskytuje poliklinika, ktorá združuje viaceré 

špecializované zdravotnícke služby   2 interné ambulancie, 1 chirurgickú, diabetologickú, 

dermatologickú, ortopedickú a neurologickú ambulanciu, radiodiagnostické pracovisko.  

V okresnom meste je nemocnica s poliklinkou  Kysucká nemocnica s poliklinikou  je 

príspevkovou organizáciou Žilinského samosprávneho kraja, ktorá poskytuje komplexnú 

zdravotnú starostlivosť v zmysle platnej legislatívy na základe uzatvorených zmlúv so 

zdravotnými poisťovňami. Zdravotná starostlivosť je poskytovaná pre obyvateľov spádového 

územia okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto a v rámci slobodnej voľby lekára i iných 

obyvateľov. Dňa 25.06.2008 získala nemocnica certifikát kvality podľa normy STN EN ISO 

9001:2001 / ISO 9001:2000 v oblasti poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti, 

spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 

Ústavnú zdravotnú starostlivosť  tu poskytuje  Oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, 

Novorodenecké oddelenie, Detské oddelenie a JIS, Oddelenie dlhodobo chorých, 

Doliečovacie oddelenie, Gynekologicko pôrodnícke oddelenie a JIS, Chirurgické oddelenie, 

Interné oddelenie a JIS, Neurologické oddelenie a JIS a Onkologické a paliatívne oddelenie. 

Nemocnica poskytuje aj zdravotnícke služby na ošetrovateľskom oddelení  Dom 

ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)  poskytuje nepretržitú ošetrovateľskú starostlivosť, 

ošetrovateľskú rehabilitáciu a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav 

vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom 

si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju  

poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. 
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Úroveň zdravotnej starostlivosti v meste Turzovka ako aj v v príslušnom regióne 

môžeme hodnotiť ako dostačujúcu, v meste je dostatočne zabezpečená ambulantná 

zdravotná starostlivosť a v priamej nadväznosti v okresnom meste aj ústavná zdravotná 

starostlivosť. Vývoj chorobnosti a starnutie populácie si bude vyžadovať vytvorenie 

nových liečební pre dlhodobo chorých obyvateľov v regióne, resp. dobudovanie hospicu. 

 

5.7 Sociálna starostlivosť 
 
Sociálna pomoc u sociálne problémovej skupiny populácie (spoločensky neprispôsobiví 

občania, delikventi, narkomani, bezdomovci) by mala byť  prioritne riešená ich 

aktivizáciou (prácou, výchovou, vzdelávaním). Pre sociálne ohrozené skupiny je sociálna 

pomoc smerovaná na : 

 vytváranie podmienok aktívnej politiky zamestnanosti 

 vytváranie chránených pracovných miest občanov so zdravotným postihnutím 

 zriadenie regionálnych poradenských centier pre zdravotne postihnutých občanov 

 domov pre matky s deťmi 

 protidrogové centrá  

 

Nepriaznivý demografický vývoj obyvateľstva (pokles natality a zvyšovanie počtu osôb 

v poproduktívnom veku), zvyšujúci sa počet zdravotne postihnutých osôb, narastanie sociálne 

 patologických javov v spoločnosti a vysoký počet čakateľov o umiestnenie do zariadení 

sociálnej starostlivosti vedú k objektívnej potrebe dokončenia resp. začatia výstavby nových 

zariadení. 

 

Finančne najnáročnejšia je ústavná sociálna starostlivosť. Poskytovanie legislatívou 

garantovaných služieb a zvyšujúci sa záujem o tieto služby zvyšujú i požiadavky na výstavbu 

a rozširovanie kapacít. V regióne poskytujú ústavnú sociálnu starostlivosť pre seniorov 3 

Domovy sociálnych služieb v okresnom meste – v Čadci a 2 menšie zariadenia v obci 

Vysoká nad Kysucou a v obci Čierne.  

V Turzovke bol vytvorený stavebný projekt na prestavbu objektu bývalej školy na 

Vyšnom konci. Cieľom projektu je zabezpečenie kvalitného ubytovania starších osôb v 

zariadení opatrovateľskej služby. Okrem ubytovania, stravy, spoločenských aktivít, bude 
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zariadenie zabezpečovať dopravu osôb k lekárovi, ale poskytne aj útočisko tým, ktorí v 

zariadení síce bývať nebudú, ale z rôznych príčin niektoré služby v prípade záujmu využívať 

budú, ide o tzv. škôlkarov – seniorov. 

V obciach s vyšším podielom obyvateľstva poproduktívneho veku ako je to aj 

v riešenom meste by bolo vhodné vytvoriť podmienky pre zariadenia, opatrovateľskej 

služby pre denný alebo dlhodobý pobyt, strediská osobnej hygieny, práčovne, strediská 

opatrovateľskej služby, samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou prípadne kluby 

dôchodcov. 

5.8 Doprava a komunikácie 
 

5.8.1 Infraštruktúra cestnej dopravy 
 
Mesto Turzovka je spojené s okolitými obcami tromi cestami II. Triedy:  

1. Cesta II. triedy číslo 487   spája cestu I/18 v Makove s I/11 v Čadci. Jej celková 

dĺžka je 26,9 km. 

Cestná komunikácia sa začína v Makove križovatkou s I/18, nasleduje križovatka s 

III/487018 a III/487019 vo Vysokej nad Kysucou. Ďalej sa križuje s cestami II/541, 

III/487020 a II/484 v Turzovke. Ďalšie obce na trase sú Podvysoká (križovatka s III/487021), 

Staškov s križovatkami s III/487022, III/487023, III/487030 a Raková, kde sa križuje s 

cestami III/487024 a III/487026. Cesta II/487 potom vchádza do Čadce, kde končí 

križovatkou s I/11. 

V minulosti bol jej súčasťou aj úsek Čadca  Skalité  hraničný priechod 

Skalité/Zwardoń Myto, ktorý bol prekategorizovaný na cestu I. triedy č. 12. 

Cez Čadcu prechádza hlavný cestný ťah z Ostravy do Žiliny, ktorý beží súbežne so 

železnicou. Vyznačuje sa veľkou intenzitou cestnej premávky, 8 – 12 tisíc jednotkových 

vozidiel za 24 hodín. Na túto cestnú os sa napája zo západu uvedená cesta II. Triedy č. 487.  

2. Cesta II. triedy číslo 484  jej dĺžka je 10,3 km a spája Českú republiku a Turzovku. 

II/484 sa začína na štátnej hranici s Českom, v Klokočove križuje III/487022, v 

Turzovke III/484022. Cestná komunikácia končí na križovatke s II/487. 
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3. Cesta II. triedy číslo 541 spája cestu II/507 v Kotešovej s II/487 v Turzovke. Jej 

celková dĺžka je 18,6 km. Cestná komunikácia sa začína v Kotešovej križovatkou s II/507. 

Prechádza obcami Kotešová, Veľké Rovné. Následne prechádza hranicou okresov Bytča a 

Čadca, kde pokračuje cez horský priechod Semeteš v obci Vysoká nad Kysucou. Cesta II/541 

potom vchádza do Turzovky, kde končí križovatkou s II/487. 

Prioritné problémy v oblasti cestnej infraštruktúry sú:  

1.  potreba zabezpečiť územnú rezervu pre cestu II/484 v trase a úsekoch : 

Kotešová  Veľké Rovné  Turzovka  Klokočov  štátna hranica SR/ČR 

2. potreba zabezpečiť územnú rezervu a homogenizovať cestný ťah I (II/487 a I/520) v 

trase a úsekoch : 

cesta II/487 Makov  obchvat Vysoká nad Kysucou  Turzovka  obchvaty a 

stavebné úpravy Podvysoká, Olešná, Staškov, Raková, Čadca v kategórii C 9,5/70

60, cesta celoštátneho významu.  

 

Dopravná infraštruktúra je podľa Berana a Dlaska, 2005 [1] vnímaná ako jeden 

z hlavných indikátorov a predpokladov budúceho rozvoja území a regiónov. V sektore 

dopravy je to najmä cestná doprava, ktorá je na jednej strane najviac prispôsobivá 

a dynamická a na druhej strane vytvára dlhodobo investičné tlaky na zlepšovanie siete 

komunikácií. Z hľadiska dlhodobého rozvoja sú žiaduce opatrenia a ďalší rozvoj v oblastiach 

ekológie, energetickej spotreby, spoľahlivosti priechodnosti trás a podobne.   

Preťaženosť a malá priepustnosť cestných komunikácii je vážnym problémom pre 

potenciálnych investorov v krátkodobom horizonte a jeden z najdôležitejších faktorov 

determinujúcich tvorbu pracovných miest v celom okrese Čadca. 

 

5.8.2 Infraštruktúra železničnej dopravy 

Mestom Turzovka prechádza aj železničná komunikácia  Trať 128: Miestna železnica 

Čadca – Makov. Trať je jednokoľajná a jej dĺžka je 27,1 km. Osobná doprava je tu 

zabezpečovaná vlakmi typu 811. Začiatok trate je v Čadci, ktorá leží na VI. koridore a končí v 

Makove. Trať križuje až 75 priecestí (3 na km), z toho jedna cesta I. triedy, 7 ciest II. triedy, 6 

ciest III. triedy, 26 miestnych komunikácií a 35 účelových komunikácií. Počet zabezpečených 

priecestí je 14. Na tejto trati nie je ani jedno priecestie s mechanickými závorami. So 

svetelným zariadením so závorami je zabezpečené iba jedno priecestie, ostatných 13 je bez 
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závor. A na tých ostatných sú iba klasické kríže, poprípade tabule STOP. Najvyššia dovolená 

rýchlosť na tejto trati je 50 km/h a zábrzdná vzdialenosť je 400m. 

Na trati sa nachádza: 

6 staníc– Čadca, Raková, Staškov, Turzovka a Makov,  

6 zastávok – Čadca zastávka, Raková – Zemanov zastávka, Staškov zastávka, Podvysoká, 

Turzovka zastávka a Nižný Kelčov,  a jedno nákladisko so zastávkou  Vysoká nad 

Kysucou.  

Na území mesta Turzovka sa nachádzajú dve železničné stanice: železničná stanica 

Turzovka priamo v centre mesta, a železničná stanica Turzovka zastávka v mestskej časti 

Vyšný koniec. Táto zastávku je významná z hľadiska turistického ruchu, nakoľko je 

východiskovým bodom pre návštevníkov pútnického miesta  na hore Živčák. 

Zvláštnosťou v meste je, že priamo cez jeho centrum prechádza trať 128, dá sa tiež 

povedať, že ho delí na dve polovice, pričom táto trať je v rámci mesta veľakrát pretínaná 

železničnými priecestiami – viď obrázok č. 5.1.:  

 

Obrázok č.  5. 1: železničné priecestie v centre mesta Turzovka 
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Trať spája Turzovku s okolitými obcami, cieľovou stanicou je okresné mesto Čadca, 

ktoré je aj významným železničným uzlom medzinárodného významu.  

Čadca je železničným uzlom  pre železničnú trať do Poľska  jednokoľajná koridorová 

trať  číslo 129 smer Zwardoň je elektrifikovaná jednosmerným  elektrickým prúdom 3000V. 

Čadca je významnou železničnou stanicou na dvojkoľajnej trati ŽSR číslo 127 na prvom 

hlavnom ťahu Žilina  Mosty u Jablunkova (ČD). Je to jedna z našich najstarších a dodnes 

veľmi dôležitých tratí, ktorá spája Slovensko s  priemyslovou oblasťou Ostravska, Karvinska 

a Třinecka. V súčasnosti je trať Bohumín  Čadca  Žilina súčasťou jedného z 

najvýznamnejších dopravných spojení, ktoré vedie severnými časťami Slovenska. Trať má 

vysokú frekvenciu dopravy. Nákladná doprava prepravuje predovšetkým uhlie, hutnícke a 

chemické výrobky z Ostravska na stredné a východné Slovensko. Okrem tohto železničného 

ťahu je dôležité napojenie cez Žilinu na Bratislavu.    

5.8.3 Infraštruktúra cyklistickej dopravy  
 
V regióne Horných Kysúc existuje viacero cyklistických trás.  Priamo mestom Turzovka 

prechádza cyklotrasa č. C – 5/M, Turzovská, s dĺžkou 15 km, prevýšením  / 120 m 

Trasa vedie z obce Vysoká nad Kysucou (Grušpierovci) cez Turzovku (Vyšný Koniec) do  

Turzovky, ďalej do  Podvysokej a končí v obci Staškov (žel.st.) 

Začiatok trasy je pri prvých domoch pred stúpaním na Semeteš, pod osadou Grušpierovci, 

Smer trasy je na hlavnej ceste v smere na Turzovku. Odtiaľto krátko pár metrov stúpa a ďalej 

už klesá smerom na Turzovku Vyšný Koniec. Tu je možné odbočiť na pútnicke miesto 

Živčáková.  Po 2 km schádza k ceste č.487. Pokračuje vpravo na Turzovku a  ďalej cestou 

smerom na Čadcu cez Podvysokú až po Staškov, kde končí pri železničnej stanici, kde sa 

napája na ďalšiu Kysuckú cyklotrasu Vážsko – Hornokysuckú. [26] 
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Obrázok č. 5. 2: Trasy a cyklotrasy Kysúc Zdroj: Informačný systém Euroregiónu 

 

Infraštruktúra cyklistickej dopravy na Kysuciach, ako ju poznáme v terajšej podobe – 

viď obrázok č. 5.2 nie je vyhovujúca, nakoľko vedie po frekventovaných cestných 

komunikáciách. Len nedávno pribudol na hlavnej ceste v Turzovke nový cyklistický pruh.  

Takmer päťkilometrový úsek je označený len ako jednosmerný, navyše je na frekventovanej 

ceste do Česka, čo ho robí nebezpečným. 

 

Na zasadnutí MsZ v Turzovke,  konanom dňa  21. 5. 2010 bolo schválené združenie 

finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie plánovaného 

cyklochodníka Čadca  Makov s názvom „Strieborná Kysuca“ v sume 6.667,  € , ktorý by mal 

viesť okolo rieky od Čadce až po Makov. Nad realizáciou sa však môže začať uvažovať až po 

vyriešení problémov s pozemkami. [18] 
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5.9 Ostatná technická infraštruktúra 

5.9.1 Voda a kanalizácia 
 

Dňa 1.5.2004 sa Slovenská republika stala súčasťou Európskej únie. Tým sa pre 

Slovensko stali záväznými európske smernice. Pre oblasť vôd je to najmä smernica 

Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES tzv. Rámcová smernica o vode, ktorá 

stanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky a pre oblasť čistenia 

komunálnych odpadových vôd smernica Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych 

odpadových vôd.  

Členské štáty Európskej únie majú pre komunálne odpadové vody z aglomerácií 

produkujúcich znečistenie zodpovedajúce 2 000 a viac ekvivalentným obyvateľom (EO) 

povinnosť zabezpečiť odvádzanie a čistenie odpadových vôd spĺňajúce príslušné požiadavky 

smernice.  

Projekt Dodávka pitnej vody a odkanalizovanie Horných Kysúc sa začal realizovať 

v septembri 2006. Jeho cieľom je udržateľný rast regiónu a zvýšenie podielu napojenia 

obyvateľov na zdroje pitnej vody a kanalizáciu. Projekt rozdelený na tri časti – dodávku pitnej 

vody v regióne Horné Kysuce, rozšírenie kanalizácie na tomto území a rekonštrukciu, 

modernizáciu a rozšírenie čističky odpadových vôd Turzovka a čističky odpadových vôd 

v Čadci ukončili 29.6.2010. Investorom stavby bol SEVAK, a. s., Žilina, projektantom 

spoločnosť Kovoprojekta Brno, a. s. , zhotoviteľom stavby bolo Združenie Horné Kysuce, 

ktoré tvorili Váhostav SK, a. s., ZIPP Bratislava, s. r. o., Vodohospodárske stavby ekologický 

podnik, a. s. Stavebný dozor vykonávala spoločnosť Inžinierske združenie AQUA Bratislava. 

Projekt bol financovaný v sume 76,031 milióna eur z prostriedkov Európskej únie (EÚ) 

a 23,683 milióna eur z prostriedkov a. s. SEVAK. [23] 

Cieľom projektu bolo zvýšenie podielu napojenia obyvateľstva na verejný vodovod, 

napojenie na verejnú kanalizáciu a čistenie odpadových vôd pre obyvateľov v dvoch mestách 

a 12 obciach Horných Kysúc. V rámci projektu sa vybudovalo 183 kilometrov vodovodného 

potrubia, 226 km kanalizačného potrubia, 3720 vodovodných prípojok, 7376 kanalizačných 

prípojok, 42 dotláčacích čerpacích staníc na skupinových vodovodoch a rozvodných 

vodovodných sieťach a 55 čerpacích staníc odpadovej vody na kanalizačných zberačoch 

a miestnych kanalizačných stokách. 
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Zásobovanie pitnou vodou v oblasti Horných Kysúc bolo do spustenia projektu 

nedostatočné. Kapacita existujúcich vodných zdrojov nepostačovala najmä v letných 

mesiacoch, kvalita pitnej vody v malých podzemných a hlavne povrchových zdrojoch často 

vykazuje prekročenie limitov prípustných pre pitnú vodu. Doposiaľ je zásobovanie vodou 

realizované prevažne z vodárenskej nádrže Nová Bystrica, ktorá momentálne pracuje na 

priemerný výkon 220 l/s pričom  navrhnutá kapacita upravenej vody je 700 l/s. Obyvatelia 

s individuálnym zásobovaním využívajú vlastné studne alebo sú napojení na lokálne miestne 

vodovody. Každý vodovod slúži na zásobovanie dvoch až desiatich domov. Individuálny 

spôsob zásobovania je však len núdzovým riešením, pretože výdatnosť zdrojov je v týchto 

hydrogeologických lokalitách kolísavá. V obdobiach sucha individuálne zdroje vody 

vysychajú a obyvatelia musia spotrebu vody regulovať. 

 

Realizáciou projektu sa dosiahne zásobovanie vodou prevažnej väčšiny obyvateľov 

projektovej oblasti v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy. Bude to vďaka 

rozšíreniu existujúceho skupinového vodovodu (SKV) Nová Bystrica výstavbou nového 

distribučného systému pre 14 obcí (Čadca, Raková, Staškov, Podvysoká, Zákopčie, Olešná, 

Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Makov, Korňa, Klokočov, Svrčinovec, Čierne a Skalité). 

Celkový počet obyvateľov napojených na kvalitný a dostatočný zdroj vody počas celého roka 

sa tak zvýši na 55 000 v roku 2010 a na 66 000 v roku 2030. 

Odkanalizovanie 

V odkanalizovaní patrí región Horných Kysúc k šiestim okresom na Slovensku, v ktorých 

podiel obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu nedosahuje ani 32 percent. Znamená to, 

že napojených je 22 000 obyvateľov z celkového počtu 69 000. 

 

Realizácia projektu prinesie výstavbu delenej splaškovej kanalizácie pre 14 obcí, vďaka čomu 

sa na verejnú kanalizáciu napojí ďalších 28 000 obyvateľov. Z uvedeného počtu bude 

približne 2 400 obyvateľov Turzovky odpojených z dôvodu technicky nevyhovujúcej 

jednotnej kanalizácie a budú napojení  na plnú delenú kanalizáciu.  

 

         Čistenie odpadových vôd 

Cieľom projektu je z hľadiska čistenia odpadových vôd rozšírenie existujúcej ČOV 

Čadca, návrhový počet ekvivalentných obyvateľov je 56 000 k roku 2030. Rekonštruovaná 
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a intenzifikovaná je existujúca ČOV Turzovka, ktorej návrhový počet k roku 2030 je 

počet ekvivalentných obyvateľov  18 000. Návrhy ČOV počítajú s príjmom žumpových 

vôd, čím sa eliminuje nelegálne vyvážanie týchto vôd na polia. 

 

5.9.2 Energetika 

Výroba a rozvod elektrickej energie 

Pri výrobe elektrickej energie má v bilančnom území VÚC Žilinského kraja prioritné 

postavenie tepláreň Žilina a Martin, ktoré zabezpečujú základnú výrobu elektrickej energie 

s výkonom 96,5 MW a ročnou výrobou 277,1 Gwh, dosiahnutou v roku 1995. Vo výhľade do 

roku 2015 sa predpokladá  zvýšenie základnej výroby elektrickej energie v uvádzaných 

zdrojoch s celkovým výkonom 145,7 MW a ročnou výrobou 700,0 GWh ( tzv. rozšírený 

variant). 

 

V okrese Čadca nie je situovaný žiadny významnejší zdroj elektrickej energie a ani vo 

výhľade sa o takom  neuvažuje. V území sú prevádzkované MVE na vodnej nádrži Nová 

Bystrica 175+40 kW   predpokladá sa rozšírenie o ďalších 250 kW a jedna mikro  

hydroelektráreň v privádzači vody Krásno nad Kysucou  Kysucké Nové Mesto s výkonom 

55 kW. Ich výroba elektrickej energie sa v bilanciách neuvádza, pretože podstatne 

neovplyvnia bilancie okresu  vyrobená elektrická energia sa spotrebuje v danej lokalite. 

Okresnú bilanciu výroby a spotreby elektrickej energie uvádza tabuľka č. 5. 15. Zabezpečenie 

požiadaviek spotreby elektrickej energie sa bude orientovať na zdroje a napájacie uzly v kraji. 

 

Hlavným napájacím uzlom okresu bude 400/110 kV TR Varín, z ktorej po 110 kV 

vedeniach je vyvádzaný elektrický výkon cez uzol Hc Hričov do distribučnej transformovne 

110/22 kV Čadca. 

Do 110/22 kV TR Čadca sú zaústené 110 kV vedenia : 

 110 kV vedenie č. 603 Třinec  Čadca 

 110 kV vedenie č. 7813 Hc Hričov  Čadca 
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Bilancia   1996   2005   2015 
    GWh   GWh   GWh 
Spotreba                       155,5                         197,5                          251,6 
Výroba                                                                                                   
Rozdiel                          155,5                       197,5                         251,6 

Tabuľka č. 5. 15:  Okresná bilancia výroby a spotreby elektrickej energie v okrese Čadca 

Celkový stav transformačných staníc a rozvodov možno z hľadiska zásobovania mesta 

hodnotiť ako uspokojivý. 

 

Zásobovanie plynom  

Zemný plyn je dôležitou časťou palivo  energetickej základne celého Žilinského kraja 

Zásobovanie plynom v území kraja je riešené využívaním vybudovaných plynárenských 

zariadení plynárenskej sústavy SR.  

 

Dodávku a spotrebu zemného plynu zabezpečujú nasledujúce plynárenské zariadenia: 

1. VTL plynovody:  /VTL – vysokotlakové plynovody  od 0,4 MPa do 4 MPa/. Kysucký 

plynovod DN 500, DN 300, PN 40 

2. Odovzdávacie stanice plynu (OS) VTL/ VTL:  OS Varín VTL 64 Severné Slovensko 

/ VTL 25 Kysucký plynovod / 

 

Uvedené plynárenské zariadenia prostredníctvom VTL  plynovodov, VTL prípojok a 

sústavy regulačných staníc (RS) umožňujú využitie zemného plynu vo všetkých formách 

spotreby vykurovanie, príprava teplej úžitkovej vody, varenie a technologické účely. 
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5.10 KULTÚRA A KULTÚRNE PAMIATKY 

Mesto Turzovka má pamiatkové objekty zachovaného kultúrneho dedičstva. V osadách 

v Turkove, Hlinenom a Predmieri sa zachovala ešte ľudová architektúra drevených domov  

drevenice, humná, hospodárske dvory. Pôvodné domy sú aj v iných častiach mesta, tie však 

nahrádza súčasná moderná zástavba. Charakter územia dotvárajú sakrálne stavby  kostoly, 

kaplnky, murované i drevené zvonice, kalvárie, prícestné kríže, obrázky, sochy či drobné 

plastiky vo výklenkoch budov a obytných domov.  

 

Najvýznamnejšou sakrálnou stavbou, zapísanou aj do 

zoznamu národných kultúrnych pamiatok je 

rímskokatolícky barokový Kostol Nanebovzatia 

Panny Márie z roku 1759 – viď obrázok č. 6. Je to 

jednoloďová stavba s polygonálne ukončeným 

presbytériom a predstavanou vežou. Je zaklenutá 

valenou klenbou s lunetami, ktorá je podchytená 

medziklenbovými pásmi, zabiehajúcimi do pilierov.  

 

Obr. č.  5.3: Kostol Nanebovzatia Panny Márie 

Hlavný oltár pochádza z 18. storočia, sú tu pamiatky z neskorého baroka a klasicizmu, 

neskorého i novoklasicizmu. Patrí sem stĺpová oltárna architektúra, tabernakullum, oltárne 

sochy, sochy svätcov, reliéfy, baldachýny, kazateľnica, krstiteľnica. Bohato zastúpené je tu 

dielo maliarov Jozefa Božetecha Klemensa, Alexandra Loszinského ale i neznámych tvorcov. 

Pozoruhodný je pseudobarokový organ s polychromovanou drevorezbou. Do stredu 

chórového parapetu je zabudovaná časť pôvodného organu z roku 1799. V areáli kostola je 

Pomník padlým v 1. svetovej vojne postavený v dvadsiatych rokoch minulého storočia, 

doplnený tabuľou padlým v 2. svetovej vojne. 
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V parku v centre mesta medzi stáročnými lipami 

je polychromovaný prícestný stĺp Svätého Jána 

Nepomuckého – viď obrázok č. 7. Dielo od neznámeho 

autora zo začiatku 19. storočia je národnou kultúrnou 

pamiatkou. 

  

  

  

  

 

Obr. č. 5. 4: Stĺp Svätého Jána Nepomuckého 

 

  

V strede mesta v malom parku je Pamätník 

oslobodenia 1918 s bustou M. R. Štefánika  viď 

obrázok č. 8. Bol postavený v roku 1924 na pôvodnom 

Miléniovom pamätníku z roku 1896, a obnovený v roku 

1990. 

  

Obr. č. 5. 5: Pamätník oslobodenia s bustou M.R. Štefánika 

  

Pozoruhodné sakrálne stavby: 

Kaplnka Najsvätejšieho Srdca Panny Márie (1872) v Turzovke – Hlinenom 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1849) v Turzovke – Hlinenom U Blažkov 

Kaplnka Panny Márie Ustavičnej pomoci (1924) v Turzovke – Stred 

Kaplnka Panny Márie Škapuliarskej (1934) v Turzovke – Predmieri 

Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (1944) v Turzovke – Vyšný Koniec 

Kaplnka Panny Márie, Kráľovnej pokoja (1993) na Živčákovej 
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Kaplnka Svätého Jozefa (1994)  v Útulni Sv. Jozefa v Turzovke – Stred 

Kostol Fatimskej Panny Márie (2002) v Turzovka  Turkov 

Kaplnka Panny Márie Lurdskej (2003) v Turzovke – Stred 

Pamätné tabule významným  osobnostiam: 

Spisovateľ Rudolf Jašík – na budove Domu kultúry (1963) 

Zbojnícky kapitán Tomáš Uhorčík , na obchodnej budove v centre (1998) 

Kňaz, národovec, zakladateľ Matice Slovenskej Fraňo Taganyi – na budove fary (1998) 

Kňaz, organizátor spolkového života Karol Točík, na budove fary (1998) 

Kňaz, básnik katolíckej moderny Ján Haranta , na budove gymnázia (1998) 

Spisovateľ Pavol Hrtús – Jurina, na budove gymnázia (1998) 
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5.11 CESTOVNÝ RUCH 
 

Podľa Wokouna, 2007 [13] cestovný ruch patrí k odvetviam s výrazným podielom na 

zamestnanosti. Jeho ďalší rozvoj je teda spojený s tvorbou nových pracovných miest, čím 

prispieva k znižovaniu nezamestnanosti a riešeniu problémov na ňu nadväzujúcich.. 

 

Celý región Kysúc ponúka množstvo možností na lyžovačku  známe sú najmä tieto 

strediská:  Lyžiarsky areál Skalité Serafínov, 

Lyžiarsky areál Ski Makov, Lyžiarsky areál Snow 

Paradise Veľká Rača. Rekreačné stredisko Turzovka 

– Bukovina – viď obrázok č. 5. 6 sa nachádza 2 km 

od centra mesta Turzovka. Stredisko je priamo 

dostupné autom. Priamo v areáli možnosť 

ubytovacích, stravovacích a reštauračných služieb v 

chate Bukovina.  

Obr. č. 5. 6: Rekreačné stredisko Turzovka Bukovina 

Ubytovacia kapacita rekreačného strediska je 45 lôžok. 18 lôžok je v hlavnej chate v 

dvoj , troj , a štvorposteľových izbách so sociálnym zariadením, 24 lôžok je v troch 

bungalovoch. Každý sa skladá z dvoch spální (1/2, 1/4), obývacej miestnosti (1/2), kuchyne, 

WC, sprchy, predsiene a lyžiarne. Hosťom rekreačného strediska je k dispozícii spoločenská 

miestnosť s televízorom, reštaurácia a kaviareň s barom, stolnotenisová sála, požičovňa 

horských bicyklov a nohejbalové ihrisko. Vedľa chaty je otvorené ohnisko s altánkom 

využiteľným v lete aj zime. V areáli sú k dispozícii sú dva lyžiarske vleky o dĺžke 500 m a 

600 m. Svahy sú vhodné pre začiatočníkov, ale aj pokročilých lyžiarov. Sú denne upravované 

snežnými pásovými vozidlami. Je tu aj možnosť večerného lyžovania nakoľko je svah 

osvetlený umelým osvetlením. Slabou stránkou je absencia umelého zasnežovania, čo už 

v kvalitnejších lyžiarskych strediskách patrí k štandardu. 
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Miestom pútnického turizmu je Živčáková 

hora, ktorá sa pre mnohých pútnikov spája so 

zjaveniami Panny Márie. Hora je súčasťou Turzovskej 

vrchoviny a nachádza na rozmedzí katastrálnych území 

Turzovky, Korne a Vysokej nad Kysucou. Vrchol má 

nadmorskú výšku 787,7 metra . 

 

 

Obr. č. 5. 7: Kaplnka na hore Živčáková 

Na horu vedie viacero prístupových chodníkov. Centrom areálu je kaplnka zasvätená 

Panne Márii – viď obrázok č. 5. 7. V okolí kaplnky na svahu vyviera viacero prameňov. 

Celkovo je areál dostupný z Korne asfaltovou cestou do nadmorskej výšky 700 m.n.m., kde je 

situované parkovisko. Ďalej je už vstup povolený len pre peších návštevníkov. Stredisko je 

prístupné aj prostredníctvom dvoch chodníkov z Turzovky: jeden vychádza z Vyšného konca a 

jeden zo Závodia. V súčasnosti je v areáli pútnického miesta Živčáková  vo výstavbe Chrám 

Panny Márie Matky Cirkvi. Vizualizácie chrámu viď v prílohe č. 2. [28] 

 

Ďalšou významnou športovo  rekreačnou 

oblasťou je Areál športu a oddychu v Turzovke – 

Závodí – viď obrázok č. 5. 8. V areáli je viacúčelové 

ihrisko prekryté nafukovacou halou a hracou plochou o 

rozmeroch 42m x 22m. Obyvatelia mesta ho využívajú 

na hádzanú, volejbal, nohejbal, minifutbal, tenis.  

 

Obr. č. 5. 8: Nafukovacia hala v Areáli športu a oddychu 

Vonku je hokejbalové ihrisko, štandardných medzinárodných rozmerov 46m x 22 m. 

V letných mesiacoch si možno zahrať  petanque, ruské kolky, tenis na antukových dvorcoch, 

badminton, minigolf. Areál má aj spoločenské zázemie oddychové terasy, lavičky, budova 

správcu so šatňami, hygienickým a športovým servisom a spoločenskou miestnosťou. 

 

Mesto Turzovka má pomerne dobrý turistický potenciál, daný najmä dobrými 

prírodnými podmienkami, vhodnými na zimnú aj letnú turistiku, folklórnymi 

tradíciami, dobrou polohou v prihraničnej oblasti. Podmienkou je však zlepšenie kvality 

poskytovaných služieb a zlepšenie technickej infraštruktúry. 
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VI. EKONOMICKÁ SITUÁCIA MESTA 
 

6.1 Programový rozpočet mesta 
 

 Návrh programového rozpočtu mesta Turzovka  pre roky 2010– 2012 si kladie za 

cieľ maximalizovať transparentnosť pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a prezentovať 

zámery a vybrané ciele samosprávy.  

 V programovom rozpočte na roky 2010–2012 sú výdavky mesta Turzovky 

alokované do 14 programov: 

 

 Plánovanie, manažment 

a kontrola 

 Vzdelávanie 

 Propagácia a marketing    Kultúra 

 Interné služby mesta  Šport  

 Služby občanom    Prostredie pre život 

 Bezpečnosť, právo 

a poriadok 

 Bývanie  

 Odpadové hospodárstvo  Sociálne služby  

 Mestská  infraštruktúra   Administratíva 

 

 Každý program predstavuje rozpočet mesta pre danú oblasť, ktorý má definovaný 

zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva 

stanovila.  

Verejné finančné zdroje sú výrazne obmedzené (vždy prevažuje dopyt nad ponukou 

disponibilných zdrojov, rozpočtové požiadavky niekoľkonásobne prevyšujú rozpočtové 

príjmy samosprávy).  Strategické plánovanie v kombinácii s programovým rozpočtovaním 

účinne pomôžu Mestu Turzovka, zamerať sa na skutočne dôležité úlohy a sledovať úspešnosť 

ich riešenia.  

Programový rozpočet mesta na roky 2010 2012 pre jednotlivé programy viď príloha č. 3.  
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6.2 Priemysel v meste 
 

V meste Turzovka sú podľa odvetvovej štruktúry priemyslu hlavnými odvetviami 

textilný, potravinársky, drevospracujúci priemysel a stavebníctvo, ktoré poskytujú nosnú časť 

pracovných príležitostí. Podrobnejšie údaje o prevádzkach výroby a služieb v meste Turzovka 

viď v tabuľke č. 6. 1: 

Odvetvie Lokalita Prevádzka Počet zamest. 

Jašíkova ul. SVS a.s.  5 

Jašíkova ul. SSE a.s. Žilina 3 

Výroba a rozvod elektriny, 

plynu a vody 

Mierová ul. Energetika s.r.o. Turzovka 10 

Jašíkova ul. Autoservis Mravec 17 Výroba strojov, prístrojov 

a dopravných prostriedkov  Kovovýroba K+TEN 4 

Štúrova ul. Ecotherm s.r.o. 14 

Predmier TIMEX 20 

Jašíkova ul. Stavospol s.r.o. 56 

Stavebníctvo 

Štúrova ul. ZISTAV  M. Zimka 2 

Štúrova ul. Drevovýroba s.r.o. 130 

 B.S.K. Slovensko plus s.r.o.  

Výroba dreveného tovaru 

Predmier Lesy SR š.p. stred.drev.výroby 

Stará Bystrica, prev. Turzovka  

 

Jašíkova ul. Autodoprava Stopka 8 

Stred č. 396 Danko Zajac  autobus.doprava 10 

 VV Transport  Ing. Vavrica  13 

býv. SAD š.p. Kubačák Š.  Medzinárodná 

kamiónová doprava 

7 

Doprava 

Nádražná ul. ŽSR Turzovka 28 

Predmier I. TRAN s.r.o. 400 Textilný a odevný priemysel 

Predmier Konfekčná výroba  Ing.Šuranská 63 

Potravinársky priemysel Jašíkova ul. Konzerváreň s.r.o. 48 

Jašíkova ul. Zberné suroviny Žilina 1 

ul.Pod brehom Zberné suroviny 1 

ul.Pod brehom Stavoslužby Hamacek 10 

ul.Pod brehom TODAKO Uhoľné sklady 5 

Predmier MpS Turzovka 10 

Mierová ul. Bytový podnik s.r.o. 10 

Služby 

 Združenie TKO Semeteš 11 

Tabuľka č. 6. 1:   Údaje o prevádzkach výroby a služieb v meste Turzovka  
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Jedným z najvýznamnejších zamestnávateľov v meste je už tradične výrobný závod so 

zameraním na textilnú výrobu – spoločnosť I.TRAN., s.r.o.  Ing. Ivan Trančík,  Turzovka, 

Predmierska 229. Výrobný závod začal textilnú pletiarenskú výrobu v roku 1996, ale tradícia 

konfekčnej výroby v Turzovke siaha do roku 1945. V malom meste sa jedná o významného 

zamestnávateľa, zamestnáva prevažne ženy. Ich priemerný vek je 46 rokov, 77 percent z nich 

má iba základné vzdelanie a preto by si novú prácu hľadali ťažko. Vysokoškolské vzdelanie 

majú 4 ľudia z topmanažmentu. Spoločnosti  I  Tran, s.r.o. Turzovka bola Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou v apríli 2010 udelená VEĽKÁ CENA za uplatňovanie 

etických princípov v podnikaní za rok 2009. 

Spoločnosť sa zameriava na textilnú výrobu so zameraním na pletiarenský sortiment  

svetre, čiapky, šály, rukavice, oddychové súpravy, termoprádlo.  Termobielizeň vyvážajú ju 

do štátov Európskej únie. K odberateľom však patria aj vojenské a policajné zložky na 

Slovensku i v Českej republike. Textilka získala zákazku pre jedny z najväčších železníc na 

svete. Ruské železničné dráhy si objednali termooblečenie v hodnote 5,3 miliónov eur. 

Uzavretý obchod bude mať významný dopad na zamestnanosť na Horných Kysuciach. Už v 

roku 2008 začala spoločnosť spolupracovať s partnerom na východe. Konkrétne, s ruskou 

vedecko výrobnou špecializovanou firmou ŠTURM. Vlani získal I.TRAN zastúpenie ruskej 

firmy v oblasti predaja špeciálneho oblečenia a spoločnej výroby nepriestrelných viest. 

Výrobky spoločnosti I.TRAN., s.r.o. získali cenu kvality Slovak Gold, Zlatá Fatima, cenu 

Textilžurnálu Výrobce roku 2008 a súťaže Inovácia Žilinského kraja 2008. 

 
V meste funguje niekoľko prosperujúcich firiem skôr malého a stredného 

podnikania. Na regionálnej, resp. miestnej úrovni nie je podpora malého a stredného 

podnikania legislatívne riešená, aj keď toto podnikanie podľa Ludvíka, 2000 [7] je s obcami 

silne existenčne zviazané. Isté možnosti dáva využitie miestnej správy – napr. reguláciou 

miestnych daní a poplatkov, vlastného obecného majetku a nakladania s ním, úloha 

spoluinvestora pri budovaní a obnove infraštruktúry, vytváranie koncepcie rozvoja obce, ktoré 

prezentujú predstavy a vízie pre podnikanie v obci, resp. úloha obce ako partnera 

podnikateľských subjektom. Možností je viac, reálna ekonomická sila obcí je však značne 

obmedzená.  

 

Jedným z najvýznamnejších odvetví svetovej ekonomiky sa v poslednej dobe a stáva 

priemysel cestovného ruchu. Význam cestovného ruchu je podľa Pourovej, 2002 [10] daný 
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tiež tým, že druhotne pozitívne ovplyvňuje mnoho ďalších odvetví a sektorov národného 

hospodárstva, ako sú napr. doprava, obchod, stavebníctvo, bankovníctvo, poľnohospodárstvo 

(agroturistika), telekomunikácie, kultúra, šport a pod. Spoločne s rozvojom priemyslu 

cestovného ruchu možno podľa Hornerovej a Swarbrooka, 2003 [3], očakávať aj rozvoj 

služieb ubytovania a stravovania, ktoré sú vzájomne prepojené a vzájomne sa podmieňujú. 

 

Mesto Turzovka má potenciál rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Mesto má výhodnú 

polohu v blízkosti väčších sídelných aglomerácií  Žilinsko – Považskej na Slovensku a 

Ostravsko – Karvinskej v Českej republike. V meste možno rozvíjať formy vidieckej 

rekreácie, poznávacieho a kultúrneho resp. aj pútnického turizmu, ďalej pešiu turistiku, moto 

a cykloturistiku, hipoturistiku.  

Je však potrebné zlepšiť množstvo a kvalitu ponuky poskytovaných služieb v 

cestovnom ruchu. Na území Turzovky sa nachádza viacero potenciálnych atraktivít 

cestovného ruchu a  ich oživením (úpravou, zlepšením dostupnosti, doriešením vlastníckych 

vzťahov,  vybavením informačnými a orientačnými prvkami, atd.) by bolo možné dosiahnuť 

významné zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti mesta na trhoch cestovného ruchu. 
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VII. SWOT ANALÝZA MESTA  
 

7.1 SWOT analýza  Silné stránky 
 

Poloha mesta a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu  

 
• Poloha regiónu na hraniciach s ČR a PR, možnosti cezhraničnej spolupráce 

• Výhodná poloha a dobrá dopravná dostupnosť Turzovky k Žiline – 4. 

najväčšiemu mestu SR a krajskému mestu Žilinského kraja 

• Výhodná poloha a dobrá dopravná dostupnosť k Ostrave  3. najväčšiemu 

mestu v ČR, centru Moravskosliezskeho kraja a k ostravskej aglomerácii 

• Historicko kultúrny potenciál pôvodných zachovaných krajinných prvkov 

• Možnosť využiť objekty ľudovej architektúry v cestovnom ruchu 

• Železničná trať do Čadce,  Čadca ako železničný uzol s východiskovou 

polohou na centrá väčších aglomerácií v SR,  ale aj ČR a PR 

• Podmienky pre aktivity v prírode (bežecké a zjazdové lyžovanie, 

cykloturistika, horská turistika, jazda na koni a pod. .) 

• Dobré podmienky pre rozvoj agroturistiky a vidieckej turistiky  

Ľudia 

• Zlepšujúca sa vzdelanostná úroveň  

• Dostatok stredných škôl v meste resp. okolí 

• Blízkosť a dobrá dopravná dostupnosť Univerzít (Žilina, Ostrava), resp. 

detašovaných pracovísk VŠ v Čadci 

• Silná skupina ľudí zručných v ľudových remeslách a udržiavaní folklórnych 

tradícií 

• Zachované kultúrne dedičstvo, ľudová architektúra a tradície 

• Aktívna činnosť občianskych združení  ( Spolok priateľov Turzovky) 

• Vysoká miera mobility obyvateľov za prácou  

• Vybudovaná športová infraštruktúra 
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Miestna ekonomika a služby 

• Prechádzajúce medzinárodné dopravné koridory, cestné a v nadväznosti na 

Čadcu aj železničné 

• Dobudované telekomunikačné, televízne a inžinierske rozvody 

• Tradícia textilného priemyslu 

• Tradícia poľnohospodárskej výroby  

• Základňa zariadení poskytujúcich základné služby CR 

• Blízkosť a komunikačná dostupnosť silných ekonomických centier (Žilina, 

Ostrava, Třinec) 

 

Životné prostredie  

• Veľká časť územia je pokrytá lesmi  

• Nie sú prítomné žiadne veľké zdroje znečisťovania životného prostredia 

• Zaradenie územia do CHKO Kysuce 

• Dostatočné kapacity na uskladnenie TKO z mesta i spádovej oblasti ( skládka 

TKO Turzovka Semeteš ) 

• Dostatočné zásoby pitnej vody  

• Budovaná kompletná kanalizačná a vodovodná sieť 

 

7.2 SWOT analýza  Slabé stránky 
 

Lokalizácia regiónu 

• Preťaženosť a malá priepustnosť cestných komunikácii 

• Zhoršovanie dopravnej dostupnosti z hľadiska hromadnej dopravy ( rušenie 

autobusových spojov, návrhy na zrušenie železničnej trate ) 

• Úbytok poľnohospodárskej pôdy, pribúdanie neobrábaných plôch 

• Osady a jednotlivé cesty do osád nie sú označené 

• Nedostatočné značenie miestnych turistických chodníkov a cyklotrás  

• Nedostatočná sieť kvalitných informačných  centier  

• Nedostatočná propagácia mesta 
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Ľudia 

• Vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti 

• Migrácia mladých vzdelaných ľudí za prácou do zahraničia, resp. iných oblastí 

SR 

• Slabé motivačné prostredie pre pracovnú reintegráciu sociálne 

znevýhodnených osôb  

• Slabé zázemie neziskových organizácií a občianskych aktivít 

• Nedostatok určitých zručností napr. v príprave kvalitných projektov pre 

uchádzanie sa o finančnú pomoc, resp. dobrá znalosť cudzích jazykov, atď. 

• Chýbajúca sieť vzdelávania dospelých 

Miestna ekonomika a služby 

• Nedostatok investičného kapitálu a vlastných zdrojov 

• Nerozvinutý systém poradenstva pre malé a stredné podnikanie 

• Chýbajúci priemyselný areál v meste, resp. okolí 

• Zlý technický stav existujúcich objektov  

• Preťaženosť miestnych komunikácií 

• Nedostatok vzdelávacích programov pre oblasť cestovného ruchu 

• Absencia verejných hygienických zariadení 

• Chýbajú bezbariérové prístupy pre zdravotne postihnutých 

• Chýba zariadenie sociálnej starostlivosti pre seniorov v meste 

• Chýba útulok resp. azylový dom pre občanov bez prístrešia 

• Chýba hospic v meste resp. regióne 

• Zhoršujúci sa stav materiálno technickej základne materských a základných 

škôl 

• Nedostatočné využitie voľných plôch v meste 

• Nedostatok finančných prostriedkov na údržbu a rekonštrukciu kultúrnych 

pamiatok 

• Športová infraštruktúra v zlom technickom stave 

• Chýbajúce zázemie pre rozvoj športových talentov 

• Nedostatok malých ihrísk na sídliskách  
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Technická infraštruktúra 

• Zlý a  i kapacitne nedostatočný stav  hlavných cestných ťahov 

• Zlý stav komunikácií a chodníkov v meste  

• Zlý stav komunikácií do jednotlivých osád, problémy pri zimnej údržbe, najmä 

pri kalamitných situáciách 

• Nedostatočné využívanie moderných komunikačných technológií 

• Zlý stav verejného osvetlenia 

• V okrajových častiach mesta nedostatočné pokrytie TV ale i telefónnym 

signálom, internetom 

Životné prostredie 

• Nízky celkový ročný úhrn teplôt 

• Kvalita vodných tokov v meste je ohrozovaná nezodpovednými občanmi  

• Lesy zložené prevažne z nepôvodnej smrekovej monokultúry,  kôrovcová 

kalamita v lesoch 

• Absencia kontinuálneho merania znečisťovania zložiek ŽP 

• Nízky stupeň napojenia na kanalizáciu v meste – pretrvávanie závad, ktoré 

odďaľujú spustenie kanalizácie napriek jej dokončeniu 

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

 

7.3 SWOT analýza – Príležitosti 
 

Ľudia 

• Podpora nových zdrojov zamestnania v meste 

• Rozvoj samozamestnávania 

• Zvyšovanie dopytu po celoživotnom vzdelávaní 

• Oživenie ľudových remesiel 

• Nárast neštátneho školstva 

• Nadviazanie nových partnerstiev na úrovni regiónov, obcí alebo spolkov 
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Miestna ekonomika a služby 

• Modernizácia dopravnej infraštruktúry 

• Možnosti na využívanie obnoviteľných zdrojov energie 

• Rozvoj výroby zameraných na spracovanie domácej suroviny  ( drevársky, 

nábytkársky priemysel ) 

• Vstup nových investorov 

• Dostatok kapacít na zriadenie a rozvoj sietí poskytujúcich ekonomické, právne, 

poradenské a vzdelávacie služby 

•  Budovanie športovísk a nových rekreačných zariadení 

 

Životné prostredie 

• Vytvorenie prírodného ekosystému zmiešaných lesov 

• Dobudovanie systému monitorovania zložiek ŽP 

• Podpora obnoviteľných zdrojov energie 

• Podpora enviromentálneho vzdelávania 

• Dobudovanie zberných dvorov a triedičiek odpadov v meste  

 

Využívanie nástrojov regionálnej politiky EÚ 

• Dostatok vlastných kapacít na efektívne využívanie podpory zo štrukturálnych 

fondov EÚ 

 

7.4 SWOT analýza – Ohrozenia 

Ľudia 

 
• Starnutie obyvateľstva, znižujúci sa prirodzený prírastok 

• Malá ponuka pracovných príležitostí 

• Zhoršujúca sa situácia niektorých skupín obyvateľov 

• Možný nárast osamelých občanov  

• Nezáujem občanov o aktívnu prácu v kultúrnych a športových spolkoch 

• Nezáujem o športové aktivity medzi mládežou 
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Miestna ekonomika a služby 

• Preťažovanie komunikácií s rizikom častých dopravných nehôd 

• Odchod najmä mladých ľudí s vyšším vzdelaním do ekonomicky silnejších 

oblastí, resp. iných štátov 

• Rastúca konkurencia na domácom a zahraničnom trhu 

• Likvidácia poľnohospodárstva 

• Zvýšené drancovanie lesov 

• Nedoriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom 

• Sezónnosť cestovného ruchu na Kysuciach  

 

Životné prostredie 

• Ničenie prírodných ekosystémov 

• Rozširovanie inváznych rastlín (Bolševník obrovský, krídlatka japonská a iné)                 

• Znečisťovanie rieky Kysuca a jej prítokov 

• Zvýšenie emisného zaťaženia (doprava, priemysel) 

• Nízka podpora využívania alternatívnych zdrojov energie 

• Nezáujem občanov o otázky ochrany ŽP 

• Zatajovanie a zľahčovanie priestupkov voči ŽP 

 

Koncepcie na úrovni štátu a regiónu 

• Často meniaca sa legislatíva (daňová, odvodová, úverová) 

• Podmienky sťažujúce prístup k samozamestnanosti (sťažené podmienky pre 

začiatok vlastného podnikania, pre ich rozbehovú fázu; komplikovaná legislatíva) 

• Nedoriešené kompetencie a na ne viazané financie v regionálnej politike 

cestovného ruchu 

• Nedostatočná informovanosť podnikateľskej verejnosti o možnostiach získania 

zahraničných grantov 

• Pokračovanie v negatívnom demografickom vývoji ako dôsledku chýbajúcich 

podporných politík 
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VIII. NÁVRH STRATÉGIE ROZVOJA MESTA 
 

8.1 Podmienky pre podnikanie 
 

Podnikateľské prostredie mesta Turzovka tvoria malé a stredné firmy. V meste a regióne je 

dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, je však potrebné obmedziť jej migráciu do iných 

regiónov, resp. zahraničia. Veľký a doposiaľ nedostatočne využívaný potenciál pre 

podnikanie je aj v oblasti cestovného ruchu. 

 

 Strategický zámer a ciele 

 Skvalitniť podnikateľské prostredie a rozvíjať podnikanie v meste 

 Zlepšiť vonkajšiu propagáciu mesta a miestnych podnikateľských 

subjektov 

 Zvýšiť turistickú atraktivitu mesta 

 Posilnenie systému vonkajšej propagácie mesta 

 Zlepšovanie podmienok pre súčasných podnikateľov 

 

 

Aktivity 

 z mestských financií podporovať spravodajcu mesta v regionálnych novinách  

Kysuce, určený na informovanie obyvateľov mesta a návštevníkov o dianí aj 

o podnikaní v meste,   

 pravidelná aktualizáciu web stránky mesta s cieľom  zachytiť všetky dôležité  

aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o meste, zverejňovanie  

významných dokumentov samosprávy  (uznesenia,  informácie o zasadnutiach MsZ 

a pod.), informácie o poskytovaných službách, inzercia a pod.   

 vydanie  aktuálneho turistického sprievodca, spracovanie  veľkoplošných máp 

regiónu 

 zabezpečenie  infokioskov  pre občanov, z dôvodu lepšej  informovanosti   

o dianí  v prihraničných  regiónov.   

    zabezpečiť   rýchle  administratívne úkony podľa požiadaviek právnických 

a fyzických osôb podnikajúcich v meste    
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     zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti 

stavebného   poriadku a územného plánovania   

 

8.2 Technická infraštruktúra 
 
Vízie 
 
Mesto má pomerne dobre vybudovanú technickú infraštruktúru, avšak sú ešte niektoré 

nedoriešené problémy. Strategickou úlohou je zlepšiť kvalitu života občanov vybudovaním 

chýbajúcej resp. nedostatočnej technickej infraštruktúry. 

 

Strategický zámer a ciele 

 zvýšiť bezpečnosť občanov v meste 

 maximalizovať ochranu životného prostredia v meste 

 zlepšiť sieť miestnych komunikácií v meste 

 budovanie odstavných plôch, parkovísk 

 

Aktivity 

 

 zavedením kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov v meste   

 modernizovať verejné osvetlenie s   využitím moderných úsporných technológii    

skvalitnenie a zefektívnenie separovania komunálneho odpadu   zabezpečenie 

technického vybavenia,   triedenia, druhotného spracovania, výstavba zberného dvora, 

kompostoviska,  zabezpečenie  technického vybavenia na spracovanie odpadu           

 oprava miestnych komunikácií  po rozkopávkach,  opravy výtlkov,  asfaltovanie po 

výstavbe  kanalizačného zberača, 

 vystaviť záchytné  parkovisko   na   vstupoch  do  centra   mesta, resp.  výstavať 

parkovisko na vstupe na horu  Živčáková 

 vybudovanie centrálnej mestskej zóny , námestia    zriadenie skľudnenej zóny v centre  

mesta prostredníctvom  obmedzenia motorovej dopravy so zabezpečením  dobrej  dostupnosti 

centra  

vybudovania siete chodníkov pre chodcov    

vybudovanie siete cyklochodníkov   (príp. chodníkov pre korčuliarov) s perspektívou  
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prepojenia  jednotlivých mestských častí a napojenia na cyklotrasy  nadregionálneho  

významu.    

8.3 Rozvoj ľudských zdrojov 
 

Vízie 

Mesto, resp. priľahlý región má pomerne dobre zavedené stredné školstvo, ktoré je 

dobrým predpokladom pre rozvoj vzdelanosti a kvalifikácie. V meste existuje určitá ponuka 

aktivít na trávenie voľného času pre miestnych obyvateľov aj pre návštevníkov. Prioritou je 

posilňovať postavenie mesta ako spádové centrum kultúry, športu a spoločenského života pre 

rôzne sociálne a vekové skupiny obyvateľstva.  

 

Strategický zámer a ciele 

 podpora a koordinácia rekvalifikačných kurzov a celoživotného 

vzdelávania 

 podpora a koordinácia využitia zariadení pre šport a voľný čas 

 zvýšiť vzdelanosť obyvateľov v oblasti počítačov a jazykových znalostí 

 

Aktivity 

 podporovať aktivity Centra voľného času v meste 

 podporovať kurzy v oblasti informatiky a počítačov 

 zabezpečiť ponuku jazykového vzdelávania v meste pre rôzne vekové skupiny 

 poskytovať podporu rôznych kultúrnych aj športových podujatí v meste 

 podporovať športovú výchovu mládeže  
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IX. ZÁVER 
 
Mesto Turzovka, resp. celý mikroregión Horné Kysuce má pomerne dobrý rozvojový 

potenciál, ktorý je daný najmä dobrou prihraničnou polohou – v blízkosti a s pomerne dobrou 

dopravnou dostupnosťou veľkých sídiel na oboch stranách Česko  Slovenskej hranice.  

 

Podľa Wokouna, 2008 [15] je jedným z kľúčových  faktorov, ktoré rozhodujú 

o umiestnení investície, dostupnosť pozemkov a výrobných hál požadovaných parametrov, 

kvalitné napojenie na technickú a informačnú infraštruktúru a blízkosť strategických 

odberateľov, či dodávateľov. 

 

K najslabším stránkam patrí slabo sa rozvíjajúca hospodárska aktivita. Región má už 

tradične pomerne vysokú nezamestnanosť, nízku cenu práce, čo spôsobuje migráciu 

vzdelaných mladých ľudí do iných regiónov, respektíve do zahraničia. Tento trend ešte 

zhoršuje nepriaznivý degresný demografický vývoj so stúpajúcim podielom obyvateľstva 

poproduktívneho veku. 

 

Určité nedostatky sú aj v oblasti technickej infraštruktúry. Podľa Stimsona, Stougha 

a Robertsa, 2002 [12] sú moderné technológie hnacou silou pre regionálny hospodársky 

rozvoj . Podarilo sa síce úspešne dokončiť projekt odkanalizovania Horných Kysúc, avšak 

jeho plné spustenie sa doposiaľ nepodarilo realizovať. V súvislosti s výkopovými prácami pri 

stavbe vodovodu a kanalizácie boli značne poškodené miestne komunikácie, čo zhoršuje 

dopravnú dostupnosť v meste aj v celom regióne. So stúpajúcim počtom motorových vozidiel 

začína mesto pociťovať aj nedostatok odstavných plôch – parkovísk  najmä v oblasti pred 

vstupom do centra mesta, ale napríklad aj pred vstupom do centra religióznej turistiky 

v regióne – pútnické miesto na hore Živčáková. 

 

Mesto a celý región má veľký a doposiaľ málo využitý potenciál na rozvoj  

cestovného ruchu.   

Rozvojovým stimulom pre mesto je v súčasnosti aj možnosť čerpania finančných 

prostriedkov z fondov Európskej únie. V týchto dňoch sa dokončuje Turistický sprievodca 

Mikroregiónu Horných Kysúc a partnerských miest z Českej a Poľskej republiky na podporu 

cestovného ruchu podporeného z Vyšegradských fondov.  
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V implementačnej fáze sa nachádzajú projekty zamerané na regeneráciu sídla  

rekonštrukcia prístupových chodníkov a ciest k Centrálnej mestskej zóne a obnova zelene. 

Ďalším z investičných projektov je projekt týkajúci sa podpory životného prostredia  

výstavba stojísk s polopodzemnými kontajnermi TKO obstaraním novej modernej 

technológie  lis, váha, vozík a zberové vozidlo s hydraulickou rukou, ktoré umožnia 

uľahčenie manipulácie s odpadmi a zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta Turzovka.  

Mesto sa snaží udržať si charakter kultúrneho a spoločenského centra v regióne, podporuje 

tradičné kultúrne podujatia, centrá voľnočasových aktivít a športového vyžitia. 

 

Nemalým prínosom pre Mikroregión Horné Kysuce a Frýdlantsko bude projekt 

pozostávajúci z inštalácie infokioskov, PC, Notebookov a mobilných telefónov, ktoré prispejú 

k informatizácii spoločnosti a prehĺbia komunikáciu a spoluprácu medzi mestami a obcami na 

obidvoch stranách slovensko českej hranice. Úspešným projektom sú taktiež podujatia 

Turzovského leta  Rocková Turzovka a Turzovská cifrovačka podporené z operačného 

programu cezhraničnej spolupráce SR ČR 2007/2013. Podľa Lednického, 2003 [6] 

mikroregiony – finančne silné municipality nepotrebujú k presadzovaniu svojich priorít 

okolité obce, naopak finančne slabé obce využívajú rôzne formy spolupráce s ostatnými 

municipalitami. Ak má dochádzať k úspešnému rozvoju spolupráce v mikroregióne, potom je 

nutné rešpektovať nasledujúce body: identita obyvateľov s vymedzeným regiónom, 

decentralizácia vhodných úloh na mikroregionálnu úroveň, podpora mikroregionálnych sietí, 

využívanie vnútorných zdrojov v záujme zvyšovania konkurencieschopnosti regiónu pri 

rešpektovaní udržateľného rozvoja územia.  

 

Záverom možno konštatovať, že predpokladom úspechu stratégie je dobre prevedená 

analýza, správna voľba cieľa, rešpektovanie základných vývojových trendov, optimálna 

alokácia a využitie zdrojov a rýchla realizácia cieľa   (Lednický, 2003) [5] .  
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