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1 ÚVOD 

 

Vidiek. V minulosti charakteristický svojou rozdrobenosťou a vyľudňovaním 

v dôsledku vysokej nezamestnanosti, v súčasnosti nadobúdajúci nový rozmer. Svoju novú 

identitu nachádza práve v rozmanitosti a zmene hodnotovej orientácie na ekológiu, kvalitu 

života a aktívne využitie voľného času.  

V dôsledku rastúceho rozsahu voľného času, rastie i potreba jeho efektívneho využitia. 

Práve vďaka tomuto faktu je cestovný ruch jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich 

ekonomických odvetví. K jeho relatívne novým formám sa zaradzuje i vidiecka turistika, 

ktorá sa v súčasnosti stala často skloňovaným a frekventovaným pojmom ako v zahraničí, tak 

i na Slovensku.  Rozšírenie tejto formy cestovného ruchu na Slovensku predovšetkým súvisí 

s prírodným a turistickým potenciálom, ktorý tejto krajine rozhodne nechýba. Menia sa 

i potreby a očakávania klientov v oblasti cestovného ruchu. Konzumný spôsob života a nárast 

industrializácie menia jeho objekt z preplnených prímorských letovísk na vidiek, ktorý 

predstavuje vhodné prostredie pre oddych a relaxáciu.  

 

Krásna príroda a možnosť rekreácie však nie sú jediným zmyslom vidieckeho 

cestovného ruchu. Prostredníctvom programov rozvoja vidieka umožňuje zveľaďovanie 

a ochranu prírodného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok. Prispieva k zlepšeniu 

ekonomickej situácie a zamestnanosti v oblastiach, kde existuje mnoho vzdelaných 

a kvalifikovaných pracovných síl, ktoré by boli nútené odísť za prácou do blízkych miest, 

alebo do zahraničia. Je to však len zlomok pozitívnych efektov vidieckej turistiky a 

agroturistiky. 

 

Práve preto sa moja pozornosť zameriava práve na vidiek. A ak sa naň pozeráme zo 

širšieho hľadiska zistíme, že je determinovaný nielen prírodným prostredím, poskytujúcim 

možnosti pre hospodársku činnosť, ale miestom rekreácie, spoločenských kontaktov 

a nevyhnutnou súčasťou každej krajiny. 
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2 CIEĽ A METODIKA BAKALÁRSKEJ PRÁCE 

 

Cieľ práce 

 

Cieľom bakalárskej práce je priblížiť tému vidieckeho cestovného ruchu a v súvislosti 

so skúmanou problematikou i zhodnotenie vývoja, prínosov a rizík tejto špecifickej formy 

cestovného ruchu. Rovnako sa práca snaží analyzovať predpoklady pre rozvoj vidieckeho 

cestovného ruchu v regióne Kysuce so zameraním na konkrétnu obec Oščadnica.  Práca sa 

ďalej snaží o rozbor daností a odhalenie nedostatkov obce ako turistickej destinácie a v závere 

predkladá možné návrhy na zlepšenie situácie. 

 

Metodika práce 

 

Metodika bakalárskej práce v prípravnej fáze spočívala v zhromažďovaní, analyzovaní 

a porovnávaní použitej odbornej literatúry so zameraním na vidiecky cestovný ruch. 

Komparácia použitej literatúry bola doplnená o vlastné hypotézy na základe zhromaždených 

poznatkov.  

Pri analýze konkrétnej turistickej oblasti, obce Oščadnica, boli využité informačné 

a propagačné materiály, webové stránky a osobná konzultácia s prevádzkovateľmi 

ubytovacích zariadení.  Pri analýze boli tiež využité i vlastné znalosti a skúsenosti.  V závere 

práce je uvedená SWOT analýza, vychádzajúca zo zistených poznatkov. 
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3 CHARAKTERISTIKA  VIDIECKEJ  TURISTIKY   

A  AGROTURISTIKY 

 

 

3.1 Šetrné formy cestovného ruchu 

 

V rámci cestovného ruchu rozlišujeme i tzv. šetrné formy cestovného ruchu, kedy 

nedochádza k narušeniu životného prostredia. V zahraničnej literatúre bývajú tieto formy 

často označované ako “zelený cestovný ruch“, ktorý rešpektuje potreby a tradície miestneho 

obyvateľstva a predstavuje rekreáciu v prírode, riedko osídlených oblastiach, založenú na 

ochrane a rešpektovaní prírody. [4] 

Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je dnes jedným z najdôležitejších kritérií 

pre rozvoj cestovného ruchu. Práve to je hlavnou príčinou existencie a rozšírenia vidieckej 

turistiky a agroturistiky. Ich rozvoj však nie je jednoduché štatisticky zachytiť 

a kvantifikovať, pretože len málo krajín zhromažďuje štatistické údaje spôsobom, ktorý 

umožňuje oddeliť produkt vidieckej turistiky od ostatných produktov cestovného ruchu. 

Dôkazom, že predstavuje rastový ekonomický faktor nám však potvrdzujú skúsenosti získané 

vo vidieckych regiónoch Európy, Ameriky i Austrálie. Jej rozvoj je preto predmetom 

vládnych podpôr. [10] 

 

Podľa Priečka sa nezriedka pojmy vidiecka turistika a agroturistika stávajú predmetom 

zámeny, predovšetkým vzhľadom k ich bezprostrednému spojeniu s vidieckym prostredím. 

Z ekonomického hľadiska je ich spoločným znakom zisk plynúci z prírodného a kultúrneho 

potenciálu miestneho prostredia. [47] Pojem vidiecka turistika je však považovaný za 

všeobecnejší, odlišnosti tiež spočívajú v rozdielnych podmienkach ubytovania a rekreácie. 

Zásadným rozdielom je i spôsob života v miestnom prostredí počas rekreačného pobytu. [11]   

 

3.2 Vidiecka turistika 

 

Vidiecka turistika je formou cestovného ruchu, ktorá decentralizáciou ubytovacích 

zariadení, a tým aj vysokým rozptýlením turistov umožňuje minimalizovať negatívne dopady 

na životné prostredie, ktorými sa vyznačuje tzv. „organizovaná turistika“. Aktivity tejto formy 

cestovného ruchu sú bezprostredne spojené so životným a vidieckym prostredím. [7]   
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Vidiecka turistika vo všeobecnosti označuje realizáciu rekreačných činností  

prostredníctvom využitia voľného času na vidieku. Predpokladom je i možnosť ubytovania vo 

vidieckych sídlach, v rodinách, prípadne na farmách, ktoré sa v tomto prostredí nachádzajú. 

Činnosti, ktoré tu zaradzujeme sa teda približujú službám cestovného ruchu, prispôsobeným 

podmienkam vidieka. [3]   

Podľa Habána a Otepku predstavuje turistiku na vidieku, činnosti vykonávané vo 

voľnom čase, ktoré majú súvislosť s vidieckym prostredím, a ktoré sú odlišné od aktivít 

civilizačného charakteru. Je vhodným doplnkom poľnohospodárskej výroby, pretože v rámci 

poskytovania služieb sa využívajú i poľnohospodárske produkty danej oblasti a voľné 

kapacity zariadení. [2]   

 

Húska ďalej definuje nasledujúce formy vidieckej turistiky [2]: 

· Pešia turistika   

· Cykloturistika 

· Hipoturistika 

· Agroturistika 

 

Pešia turistika 

 

Pešia turistika je považovaná za najrozšírenejšiu formu vidieckej turistiky. Jedná sa 

totiž o relatívne jednoduchý a nenáročný spôsob psychickej relaxácie, poznávania prostredia a 

udržiavania fyzickej kondície, nevynímajúc význam chôdze z hľadiska prevencie voči 

rôznym zdravotným problémom. Pešia turistika je realizovaná v prírode, spojená 

predovšetkým s poznávaním prírodných zaujímavostí a kultúrnych pamiatok, častým javom 

bývajú i farebne značené trasy. 

 

V súčasnosti dochádza k vzniku rôznych variácií pešej turistiky zameraným na 

efektívnejší výdaj energie. Medzi najrozšírenejšie alternatívy patrí chôdza so špeciálnymi 

(teleskopickými) palicami, tzv. „nordic walking“, ktorý predstavuje nové športové odvetvie. 

Táto pôvodom fínska metóda umožňuje zapojiť až 90% svalov celého tela. Palice nám navyše 

umožňujú dosiahnutie správneho držania tela, odľahčenie kĺbov a zvýšenie celkovej pružnosti 

svalov. [46]   
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Cykloturistika 

 

Rozvoj cykloturistiky umožňuje rozvoj turistiky i v oblastiach, ktoré sú z hľadiska 

prírodných a kultúrno-historických zaujímavostí považované za „chudobné“. Predpokladom 

pre rozvoj tejto formy je predovšetkým vybudovanie siete cyklotrás s rôznymi úrovňami 

zložitosti tak, aby boli dostupné pre všetky záujmové skupiny (rodiny s deťmi, diaľkoví 

cyklisti, starší cyklisti, a pod.).  

 

Hipoturistika  

 

Hipoturistika predstavuje turistiku spojenú s koňmi a okrem jazdenia, ktoré je jej 

prioritnou súčasťou, umožňuje zapojenie sa do vidieckeho života na farmách alebo rančoch. 

Hipoturistika si vyžaduje spätosť s prírodou a tradičnými hodnotami vidieka. Predstavuje 

pomerne novú formu rekreácie, ktorá rozširuje možnosti trávenia voľného času. [42] Môže 

byť primárnou i sekundárnou súčasťou turistického ruchu. Jej postavenie môže byť 

individuálne, môže sa tiež stať fenoménom kraja, čím prispeje k rozvoju turizmu a kvalite 

života obyvateľov kraja, respektíve k obnove vidieka.  

 

Agroturistika  

 

„Agroturistika je formou vidieckej turistiky. Je to podnikateľská činnosť, ktorú 

poskytuje prevádzkovateľ (farmár, obec, región, fyzická osoba) turistom za účelom ich 

oddychu a odpočinku vo vidieckom prostredí. Zahŕňa špecifické činnosti agropodnikateľov a 

poľnohospodárskych podnikov podľa miestnych ekonomických a prírodných podmienok, 

zameraných na uspokojovanie rekreačných potrieb turistov.“ [2]   

 

Podľa Pourovej agroturistika priamo využíva potenciál vidieckeho a prírodného 

prostredia. Charakterizuje ju i bezprostredný vzťah k poľnohospodárskym činnostiam alebo 

usadlostiam, ktoré sú určené na poľnohospodárske účely. Podnikateľ ju uskutočňuje ako 

doplnkovú činnosť a je predstavovaná súhrnom aktivít, služieb, poskytovaných vo vidieckom 

prostredí. [10] Habán a Otepka predpokladajú, že agroturistika môže slúžiť i ako hlavná 

zárobková činnosť, ak má prevádzka v danom regióne vysokú úroveň. Význam agroturistiky 

spočíva najmä v možnosti rozvoja poľnohospodársky málo produktívnych oblastí, kde je 
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nutné v záujme zachovania určitej úrovne krajiny poskytnúť obyvateľstvu možnosť získania 

dodatočných príjmov. [2]   

 

Špecifickou oblasťou agroturistiky je tzv. ekoturistika, ktorá je realizovaná na 

ekologických farmách situovaných do priaznivého životného prostredia. Jedná sa o farmy, 

vyrábajúce produkty označované ako BIO, ktoré podliehajú prísnej kontrole. Rovnako 

i pestovanie rastlín a chov zvierat sa uskutočňuje bez hnojív, konzervantov, hormonálnych 

prípravkov, syntetických chemikálií, farbív a konzervačných látok. Vyznačuje sa tiež účasťou 

na poľnohospodárskych prácach a konzumáciou produktov ekologického hospodárstva. [4]    

 

3.3 Príčiny rozvoja vidieckej turistiky 

 

„Všetky štrukturálne zmeny vo vidieckom priestore sú dôsledkom dlhodobého 

a zložitého vývoja, preto mnoho z dnešných problémov európskeho vidieka nemožno vidieť 

iba ako problémy súčasné, ale je nutné ich chápať rovnako v relevantných súvislostiach.“ [12]  

Preto bolo mojou snahou i priblíženie vývoja vidieckych oblastí v porovnaní s mestskými.  

Výraznejšie zmeny medzi vidieckymi a mestskými oblasťami sa prejavili v 19. storočí 

v dôsledku prebiehajúcej priemyselnej revolúcie, ktorá viedla k hromadnej migrácii 

obyvateľstva do miest a mestských oblastí. Vidiecke oblasti boli obmedzené najmä na 

poľnohospodársku výrobu, čoho dôsledkom bolo urýchlenie procesu urbanizácie. [12]   

Československý vidiek bol na prelome 19. a 20. storočia silne sociálne diferencovaný, čo ešte 

viac prehĺbil proces internacionalizácie a následná globalizácia, kedy dochádza 

k medzinárodnému pohybu peňazí, kapitálu a k zvyšovaniu produkcie, čo viedlo 

k znehodnocovaniu životného prostredia. [6]   

Približne v 80. rokoch 20. storočia môžeme sledovať odklon od masovej turistiky 

smerom k alternatívnym formám cestovného ruchu, ktoré umožňujú efektívnejšiu spotrebu 

voľného času. Na našom území vývoj vidieckej turistiky úzko súvisí s prázdninami na vidieku 

a s tzv. „chalupárčením“, ktoré po roku 1989 prerástlo do podnikateľskej činnosti v dôsledku 

snahy o zachovanie vidieka a jeho osídlenia. 
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V súčasnosti  je problematika vidieckeho priestoru chápaná v širších súvislostiach a na 

rozdiel od skorších období, kedy sa podpora vidieka sústredila len na jednu ekonomickú 

aktivitu – poľnohospodárstvo, je dnes cieľom ekonomicko-politických zásahov nielen 

posilnenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ale i zvýšenie 

kvality života na vidieku, ochrana životného prostredia a podpora podnikateľských činností 

v súvislosti s vidieckym turizmom. [12]    

 

3.4 Význam vidieckeho cestovného ruchu a jeho foriem 

 

Podľa Blažeka nespočíva nenahraditeľnosť vidieka len v poskytovaní obživy, ale je tiež 

útočiskom. Na rozdiel od mesta nie je determinované civilizáciou a dejinami, ale prírodným 

prostredím. Je to taký spôsob existencie v krajine, ktorý harmonizuje s prírodou, snaží sa ju 

chrániť a využiť jej potenciál. [1]    

 

Pourová vidí prínos vidieka v nasledujúcich bodoch [10]: 

· umožňuje spojenie poľnohospodárskeho prostredia so službami cestovného ruchu 

· rešpektuje prirodzené prírodné a životné prostredie 

· prispieva ku krajinotvorbe 

· prezentuje miestne krásy a tradície 

· stimuluje návrat človeka k prírode 

· podporuje rozvoj ďalších podnikateľských aktivít  

 

Lacina sa zaoberá výhradne ekonomickým prínosom cestovného ruchu, vrátane vidieckej 

turistiky. Ich prínos spočíva [5]: 

· výraznou mierou sa podieľa na tvorbe DPH 

· má pozitívny vplyv na platobnú bilanciu štátu 

· podieľa sa na tvorbe príjmov štátneho rozpočtu 

· podieľa sa na zvyšovaní príjmov miestnych rozpočtov 

· prispieva k stimulácii investičných aktivít  

· multiplikačný efekt 
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Regiónom, do ktorých sa agroturistika koncentruje, umožňuje realizáciu odbytu 

poľnohospodárskej produkcie v zariadeniach cestovného ruchu. Priaznivo je tým ovplyvnená 

ekonomická situácia podniku, alebo súkromného podnikateľa, a teda i danej obce alebo 

mesta. Tým je podmienený vznik pracovných miest v ubytovacích a stravovacích 

zariadeniach. Realizácia cieľov agroturistiky za predpokladu dodržania zásad ochrany 

životného prostredia a prírody, prispeje k ekonomickému a kultúrnemu rozvoju príslušných 

regiónov. [3]   

 

3.5 Negatívne aspekty vidieckeho cestovného ruchu a jeho foriem  

 

Habán, Otepka pripúšťajú, že môžu nastať prípady, kedy vzťah medzi cestovným ruchom  

a poľnohospodárstvom prestane byť komplementárny a stane sa konkurenčným [2]: 

· konkurencia spočívajúca v umiestnení a využívaní pracovníkov – dôvodom je 

simultánnosť hlavnej sezóny cestovného ruchu s hlavnou sezónou 

v poľnohospodárstve 

· konkurencia súvisiaca s alokáciou voľného kapitálu – rozhodovanie medzi alokáciou 

do poľnohospodárskej aktivity alebo aktivity cestovného ruchu 

· negatívne dopady na životné prostredie vplyvom jeho neprimeraného využívania 

(poškodenie ciest, odpad,...) 

· záťaž a stres na obyvateľstvo vplyvom nadmerného množstva turistov 

· úbytok pôdy vplyvom rozširovania ubytovacích zariadení a infraštruktúry  

 

3.6 Predpoklady Slovenska pre rozvoj vidieckej turistiky 

 

Vidiecka turistika a agroturistika sa v súčasnej dobe stali relatívne používanými 

pojmami najmä vďaka spoznávaniu kultúrnych tradícií, špecifík jednotlivých regiónov sveta. 

Práve tieto znaky umožnili cestovnému ruchu, vidiecku turistiku nevynímajúc, stať sa jedným 

z najvýnosnejších odvetví priemyslu. Tento trend neobchádza ani Slovensko, krajinu 

s prírodnými, kultúrnymi a historickými danosťami. [47]   

Hlbší rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky ako špecifickej formy cestovného ruchu 

umožnila až začiatkom 90. rokov 20. storočia transformácia centrálne riadeného hospodárstva 

na trhový mechanizmus spoločne s privatizáciou  a novými legislatívnymi normami. Až do 

tejto doby sa cestovnému ruchu na Slovensku, nehovoriac o vidieckom cestovnom ruchu, 
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v dôsledku nízkych investícií, nízkej zamestnanosti v službách, či nedostatočnému 

marketingovému mixu venovala malá pozornosť.  

 

Slovensko je prevažne vidiecka krajina, patrí medzi málo urbanizované štáty Európy. 

Podiel mestského obyvateľstva dosahuje len 56%, pričom sídelná štruktúra SR je výrazne 

rozdrobená. Podľa indikátora vidieckosti krajiny, ktorý využíva OECD (Organizácia pre 

hospodársku spoluprácu a rozvoj) pre medzinárodné porovnávanie, tvorí vidiek takmer 80% 

celkového územia SR a obýva ho približne tretina celkovej populácie tejto krajiny. Za 

vidiecke sa považujú tie obce, v ktorých hustota zaľudnenia nepresahuje 100 obyvateľov na 

km
2
. [22]   

Slovenská Republika má napriek svojej malej rozlohe výborné geografické i kultúrne 

podmienky pre rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. Potenciál Slovenska ako turistickej 

lokality spočíva najmä v jeho rôznorodosti. „Popri prírodných danostiach ako sú hory, 

jaskyne, vodné plochy, liečivé a minerálne pramene, pestrá flóra i fauna, má i vzácne 

historické stavby a komplexy, kultúrne pamiatky, kaštiele i zámky, ľudovú architektúru, 

folklór ako i tradičné remeslá na vidieku. Uvedené geografické, prírodné, technické i 

civilizačné podmienky územia, kultúrno-historické dedičstvo, ale aj pracovitosť a 

pohostinnosť našich vidieckych ľudí, sú významnými predpokladmi pre dynamický rozvoj 

agroturistiky a vidieckej turistiky na Slovensku.“ [26]   

 

3.7 Bariéry pre rozvoj vidieckej turistiky na Slovensku 

 

Napriek prírodným a kultúrnym predpokladom, rozmachu vidieckeho cestovného ruchu 

a agroturistiky v súčasnosti naráža Slovensko na pretrvávajúce problémy, ktoré brzdia ich 

ďalší rozvoj. Medzi tieto problémy patria predovšetkým: 

· propagácia Slovenska v rámci cestovného ruchu 

· úroveň a komplexnosť služieb 

· úroveň podnikateľského prostredia malých a stredných podnikateľov 

· koordinácia a spolupráca subjektov vidieckej turistiky a iné  
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Analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v článku Perspektívy slovenského 

vidieka považujú za hlavnú bariéru pri rozvoji vidieka najmä zlú organizovanosť vlády, jej 

neschopnosť upustiť od zásahov do slobodného trhu. Budúca podoba vidieka podľa nich 

závisí od presadenia efektívnej reformy, ktorá by bola zameraná na znižovanie neefektívnych 

vládnych výdavkov na vlastnú činnosť a rovnako na znižovanie regulácií podnikania 

v prírode, ktoré nevedú k zlepšovaniu životného prostredia, ale práve naopak. [22]   

 

3.8 Oblasť inštitucionálnej podpory  

 

Za účelom podpory ekonomického oživenia regiónov sú na v Európe i na Slovensku 

vytvorené inštitúcie, ktoré sa zaoberajú regionálnym rozvojom, podporou podnikania 

a rozvojom cestovného ruchu. V nasledujúcej kapitole je uvedená stručná charakteristika 

vybraných organizácií, ktorých členom je i Slovensko. 

 

Medzinárodné inštitúcie pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

 

EUROGITES  

 

Európska federácia agroturistiky a vidieckej turistiky je zameraná 

na pomoc jednotlivým členom – národným združeniam vidieckej turistiky 

v oblasti poradenstva, vzdelávania a informatiky. Reprezentuje 35 

profesionálnych organizácií z 28 európskych krajín (vrátane Slovenskej 

Republiky). [13]   

 

Medzi aktivity EUROGITES predovšetkým patrí: 

- vybudovanie informačnej a komunikačnej siete medzi členskými organizáciami 

- zastúpenie v európskych organizáciách 

- definovanie spoločných kritérií a štandardov kvality 

- školenie v odbornej oblasti 

- pravidelne usporadúva Európsky kongres o vidieckom turizme  
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ECEAT  

 

Európske centrum pre ekoagroturistiku (ďalej len ECEAT) je 

poprednou európskou organizáciou v oblasti udržateľného cestovného 

ruchu s osobitným dôrazom na vidiecke oblasti a ekologický turizmus. 

ECEAT tvorí sieť ubytovacích zariadení v 20 európskych krajinách, 

zabezpečuje kvalitné služby v cestovnom ruchu, posudzuje ich prínos pre miestne komunity 

a ochranu životného prostredia.   

 

Dnes sa ECEAT venuje predovšetkým rozvoju systému ECEAT QUALITY LABEL, 

zameraného na podniky, ktoré po splnení predpísaných kritérií budú oprávnené používať 

medzinárodnú značku, označujúcu podniky cestovného ruchu s prínosom pre udržateľný 

rozvoj. Ďalším dlhodobým prioritným cieľom ECEAT je propagácia a rozvoj prírodného 

a kultúrneho dedičstva prostredníctvom programu „Chodníky dedičstva“, ktorý v rámci 

cestovného ruchu zahŕňa i regionálnu gastronómiu. [18]  [38]    

 

Národné inštitúcie pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky 

 

Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky (ďalej len 

SZVTA) vznikol v roku 1991 ako jedno z prvých záujmových združení 

v rámci Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory. Funguje 

ako nepolitická, dobrovoľná a záujmová organizácia, ktorá združuje 

a organizuje fyzické a právnické osoby oprávnené poskytovať služby 

v rámci cestovného ruchu na vidieku.   

 

V roku 1994 sa SZVTA stala členom Európskeho zväzu vidieckej turistiky a dovolenky 

na roľníckom dvore – EUROGITES so sídlom v Štrasburgu. Okrem toho spolupracuje 

v rámci metodickej a publikačnej činnosti s Agentúrou pre rozvoj vidieka v Nitre i s inými 

regionálnymi združeniami a spolkami v rámci Slovenskej Republiky, kde pripravuje 

vytvorenie celorepublikovej rady. 

Od roku 1998 SZVTA udeľuje svojim členom Znak kvality, ktorý predstavuje akýsi 

symbol garantujúci kvalitu služieb poskytovanú prevádzkovateľmi. Predstavuje tiež dôležitý 

marketingový nástroj a nástroj konkurencieschopnosti, ktorý zvyšuje prestíž vidieckeho 
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turizmu a agroturizmu. V roku 2007 zväz evidoval 150 členov, z ktorých približne 75% 

prevádzkuje ubytovacie zariadenie, ostatné majú podnikateľský charakter podobného 

zamerania na služby vo vidieckej turistike. [26]   

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

 

SACR bola zriadená ako štátna príspevková organizácia 

Ministerstvom hospodárstva v roku 1995. Jej špecializácia je úzko spojená 

s marketingom a propagáciou cestovného ruchu Slovenskej Republiky 

nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Jej účelom je najmä zvyšovanie 

účasti domácich obyvateľov na cestovnom ruchu, snaha o informačné a propagačné pôsobenie 

v záujme rozvoja cestovného ruchu, tvorba pozitívnej mienky o cestovnom ruchu  na 

Slovensku a v neposlednom rade i získavanie a poskytovanie marketingových poznatkov 

a skúseností zo zahraničia subjektom cestovného ruchu. [35]   

 

Agentúra pre rozvoj vidieka 

 

ARVI bola zriadená ako príspevková organizácia Ministerstva            

pôdohospodárstva SR, ktorá svoju činnosť vykonáva na celoslovenskej 

úrovni. Agentúra pre rozvoj vidieka spolupracuje v záujme rozvoja 

vidieka so štátnymi, zahraničnými i mimovládnymi organizáciami. 

Podporuje Európsku Úniu prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR, jeho jednotlivých 

programov a fondov. Jeho poslaním je najmä zhromažďovanie, analyzovanie 

a sprostredkovanie informácií v súvislosti s rozvojom vidieka. V rámci jej činností 

zabezpečuje i spätnú väzbu zodpovedným orgánom pre rozvoj vidieka a v neposlednom rade 

poskytuje poradenstvo potenciálnym i existujúcim podnikateľským subjektom a neziskovým 

organizáciám na vidieku. [14]   
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3.9 Podporné programy pre rozvoj vidieka na Slovensku 

 

Program obnovy dediny 

 

Program obnovy dediny (POD) patrí v štátoch Európskej únie                                                            

k uznávaným a efektívnym nástrojom ekonomického a kultúrneho 

rozvoja vidieka, vrátane ochrany životného prostredia. Snaží sa 

motivovať súčasného človeka pre návrat k prírode a tradíciám.  

Predstavuje vývojový proces, ktorý je založený na občianskych princípov a vzájomnej 

spolupráci samosprávy, miestnych obyvateľov a podnikateľov, odborníkov a štátu pri 

plánovaní a realizovaní aktivít, ktoré umožňujú pri plnom zachovaní špecifických znakov 

vidieka jeho zlepšenie, a tiež zvýšenie úrovne kvality života v jeho prostredí. Na Slovensku 

POD funguje od roku 1991 a v roku 2006 bolo do programu zapojených už vyše 2000 obcí, 

pričom objem ich podpory vo forme dotácií predstavoval 114,316 miliónov SK. Garantom 

programu sa stalo Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré v spolupráci so Slovenskou 

agentúrou životného prostredia každoročne vyhlasuje súťaž „dedina roka“, ktorej výherca má 

možnosť reprezentovať Slovenskú Republiku v európskej súťaži. [31]   

 

3.10 Podpora vidieka prostredníctvom Európskej Únie 

 

Nezastupiteľný význam vo vývoji vidieka má Európska Únia. Reformovanie politiky 

vidieckych oblastí sa totiž stalo jednou z jej priorít. Táto nová politika prispieva k zrýchleniu 

integračného procesu a k vyváženému rozvoju všetkých vidieckych oblastí EÚ 

prostredníctvom podpory ochrany životného prostredia, podpory v oblasti poľnohospodárstva 

a lesníctva, no v neposlednom rade i zvyšovaním konkurencieschopnosti vidieckych oblastí. 

Vidiecke oblasti tvoria približne 91% územia EÚ a žije v nich okolo 56% jej obyvateľstva.  

 

Rozvoj vidieka je financovaný z rozpočtov jednotlivých členských štátov a regiónov 

i z centrálneho rozpočtu EÚ. Spoločná politika rozvoja vidieka zavedená Agendou 2000 

vytvorila udržateľný rámec pre budúcnosť vidieka a umožňuje tak riešiť problémy, ktoré 

prekračujú hranice regiónu, či krajiny (napr. znečisťovanie). Prínos tohto prelomového 

dokumentu spočíva i v doplnení reforiem trhových odvetví a podpore alternatívnych zdrojov 

príjmov vo vidieckych oblastiach.  
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Pre možnosť čerpania prostriedkov zo fondov EÚ bola SR povinná vypracovať 

programový dokument Program rozvoja vidieka pre obdobie 2007-2011. Program predstavuje 

nový strategický prístup k rozvoju vidieku s jasným vymedzením na priority EÚ. Pre aktuálne 

programové obdobie 2007-2013 boli stanovené 3 prioritné ciele pre dosiahnutie trvalo 

udržateľného rozvoja vidieka [40]: 

· zlepšovanie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva 

· zlepšovanie životného prostredia a krajiny 

· zlepšovanie kvality života vo vidieckych oblastiach a podpora diverzifikácie 

vidieckeho hospodárstva  

 

Rozvoj vidieka má veľmi úzke spojenie so Spoločnou poľnohospodárskou politikou 

(SPP/Common Agriculture Policy). Európske hospodárske spoločenstvo zriadilo už takmer na 

začiatku svojej existencie sektorový podporný fond - Európsky poľnohospodársky 

usmerňovací a záručný fond (EPUZF/EAGGF), ktorý od roku 2007 financuje iba aktivity 

spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ a bol rozčlenený na 2 fondy - EARD (Európsky 

poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a EAGF (Európsky poľnohospodársky záručný 

fond), ktorý je zameraný na podporu trhových opatrení. [41]  

Účelom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EFPRV/ EARD) je 

prostredníctvom financovania nových programov zabezpečiť pre vidiek lepšiu infraštruktúru, 

podporu ekonomického rastu a tvorby nových pracovných miest, ktoré vedú k zníženiu 

nezamestnanosti. [40]   

 

Slovenská Republika získa v tomto období prostredníctvom rozpočtu Spoločnej 

poľnohospodárskej politiky takmer 2 mld. Eur, čo predstavuje spolu so štrukturálnymi 

a Kohéznym fondom viac ako 13,5 mld. Eur. [40]   

 

3.11 Podnikanie vo vidieckej turistike 

 

Charakteristickým rysom podnikateľskej činnosti, podnikanie vo vidieckom cestovnom 

ruchu nevynímajúc, je dosahovanie zisku. Napriek tomu má podnikanie na vidieku svoje 

špecifické rysy a potreby, malo by byť teda založené na pochopení samotnej podstaty vidieka. 

Nutná je i podpora pre zachovanie miestnej diverzity a ekosystémov, a zároveň informácie 

o segmente, ktorý bude služby vidieckeho turizmu využívať. [34]   
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Ekonomický a sociálny prínos podnikania vo vidieckej turistike a agroturistike spočíva 

predovšetkým v možnosti získania dodatočného zdroja príjmov a nových pracovných 

príležitostí. Je užitočné nielen pre samotných podnikateľov, ale i pre ostatných obyvateľov, 

ktorí môžu prispieť k rozvoju vidieka, obce či regiónu. Vyžaduje si však znalosti v tejto 

oblasti podnikania, orientáciu v trhových podmienkach a zmenu postojov obyvateľov vidieka. 

[10]  Rozvoj turistiky na vidieku vedie k ďalším podnikateľským aktivitám v tejto oblasti, či 

už súkromným alebo verejným. Navyše táto činnosť môže priniesť zisk i obciam v podobe 

miestnych poplatkov, nepeňažnými efektmi sú zase zvýšenie zamestnanosti, využitie 

folklórnych tradícií a zvyšovanie nárokov na úpravu obce. [7] 

 

Úspešné podnikanie v cestovnom ruchu predpokladá znalosti v oblastiach, ako sú [3]: 

· cenotvorba 

· formy centrálnej podpory rozvoja agroturizmu 

· daňové zákony 

· úverové podmienky 

· personálne podmienky vykonávania agroturizmu a pod.  

 

Podľa Nemčanského nie je možné v podmienkach trhovej ekonomiky agroturistiku 

úspešne rozvíjať bez znalostí a pochopenia marketingovej stratégie. Marketingová stratégia 

vychádza z požiadaviek trhu a jej cieľom je uspokojenie potrieb zákazníkov. Zdôrazňuje 

pritom nutnosť synergického prístupu rôznych organizácií a združení. [7]   

 

3.12 Produkt vidieckeho cestovného ruchu 

 

Služba v agroturistike a vidieckej turistike je výsledkom spojenia troch základných 

rozmerov, a to ekonomického, sociálneho a ekologického. Úlohou ekonomického rozmeru je 

udržateľný rozvoj spolu s rastúcimi príjmami obyvateľov. Sociálny rozmer predstavuje 

nutnosť zabezpečenia kvality ľudského života, vzdelania, kultúry a určitej sociálnej úrovne. 

Ekologický rozmer je zameraný na udržanie prijateľnej úrovne statkov a služieb, ktoré 

poskytuje príroda. [11]  
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Ubytovanie 

 

Podstatou ubytovacích služieb je predovšetkým poskytnutie prechodného ubytovania, 

a to najmä v spojení s účasťou na cestovnom ruchu. Ubytovacie služby sa podľa doporučenej 

metodiky Svetovej organizácie cestovného ruchu členia na ubytovanie v hromadných 

ubytovacích zariadeniach a ubytovanie v súkromí. [9] Typickým znakom vidieckej turistiky je 

najmä decentralizované ubytovanie s obmedzenou kapacitou, preto sa ako najvhodnejšia 

forma ubytovania na vidieku javí ubytovanie v súkromí, z hromadných ubytovacích zariadení 

je to kategória penzión. [11] 

Ubytovanie v súkromí predstavuje ubytovanie turistov v priestoroch rodinného domu, 

prípadne v samostatnom objekte. V súčasnosti sa tiež obľúbenou formou ubytovania 

v súkromí stalo ubytovanie na chate, prípadne chalupe, ktoré vďaka svojmu pôvodnému 

charakteru pomáhajú dotvárať atmosféru vidieka. Pre ubytovanie v súkromí sa doporučuje 

maximálne desať lôžok na jeden objekt. 

Hromadné ubytovacie zariadenia tvoria v zásade malé hotely a penzióny. Kategória 

hotel predstavuje zariadenie, ktoré má viac ako 10 izieb, spravidla je spojené i so stravovacím 

zariadením a poskytuje priestory pre aktívne trávenie voľného času. Penzión je jednoduché 

ubytovacie zariadenie hotelového typu s minimálne 5 izbami a maximálne 4 stálymi 

posteľami v izbe. [15]   

Z globálneho hľadiska nie je kategorizácia a klasifikácia ubytovacích zariadení dodnes 

zjednotená. Na Slovensku sa kategorizácia ubytovacích zariadení riadi podľa Vyhlášky č. 

277/2008 Z.z., ktorá bola vydaná Ministerstvom hospodárstva SR s účinnosťou od 1. augusta 

2008.  

 

Jedným z možných spôsobov, ako si ubytovacie zariadenia môžu poistiť svoj know-how 

je svoje služby certifikovať. Certifikácia predstavuje overenie zhody certifikovaného objektu 

s príslušnými normami. Je teda zárukou kvality poskytovaných služieb, ktorá v oblasti 

ubytovania predstavuje najdôležitejší nástroj konkurencieschopnosti. Medzi najznámejšie 

certifikáty udeľované ubytovacím zariadeniam patrí vyššie spomínaný Znak kvality 

udeľovaný Slovenským zväzom vidieckej turistiky a agroturistiky, environmentálna značka 

Európskej Únie - Európsky kvet, ktorý sa udeľuje ekologickým ubytovacím zariadeniam 

a pod.  
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Stravovanie 

 

Ponuka stravovacích služieb vo vidieckom cestovnom ruchu by mala byť bezprostredne 

spojená s tradíciou vidieka a poľnohospodárstva. Je poskytovaná prostredníctvom 

stravovacích zariadení, prípadne predstavuje doplnkovú činnosť farmárov, ktorí si týmto 

spôsobom zabezpečujú realizáciu svojej produkcie. Ponuka je naozaj pestrá. Na výber majú 

turisti typickú vidiecku stravu (bryndzové halušky, pirohy, zemiakové placky,...), miestne 

zvláštnosti (produkty vinárskych oblastí), zabíjačkové hody či dokonca biopotraviny.     

Sprievodné programy vidieckej turistiky 

 

Podľa Pourovej nezahŕňa cestovný ruch len zabezpečenie ubytovania a stravovania 

zákazníkov, ale i možnosť využitia voľného času. A i napriek tomu, že sa tieto programy 

považujú za doplnkové, zvyšujú atraktívnosť a kompletizujú celkový produkt, čím sa stávajú 

dôležitým prvkom konkurencieschopnosti. 

· poľnohospodárske činnosti – podieľanie sa na chove hospodárskych zvierat, 

udržiavaní stajní a chlievov a zber úrody 

· prechádzky na koňoch a jazdecké školy   

· lov zveri a rybolov – tento program úzko súvisí s rozsahom vlastníctva lesov a 

rybníkov 

· letné a zimné športy – dôležitý je charakter krajiny, vodná turistika (kúpanie, lode, 

plte, splavovanie riek), zimná turistika (lyžovanie, skútre, korčuľovanie, sánkovanie) 

· remeslá – ukážky tradičných remesiel (košikárstvo, práca s drevom, hrnčiarstvo, 

sklárstvo, mlynárstvo a pod.), prehliadky historických objektov (železnice, liehovary, 

vodné mlyny a iné), vrátane výroby suvenírov 

· kultúrne a prírodné pamiatky – miestne pamätihodnosti (hrady, zámky, kláštory, 

kaštiele a iné), prírodné lokality (jaskyne, výskyt vzácnej zveri a porastov, prírodné 

zaujímavosti) 

· Ostatné sprievodné programy [10]   

 

3.13 Destinačný management  
 

Predpokladom pozitívnych výsledkov cestovného ruchu v jednotlivých miestach, 

turistických regiónoch i krajoch je zaistiť také organizačné a personálne usporiadanie 
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managementu cestovného ruchu do väzieb a vzťahov, ktoré umožnia využitie všetkých 

objektívnych predností a výhod určitého územia  v prospech rozvoja cestovného ruchu.  

Destinačný management predstavuje formu riadenia určitej oblasti za účelom zvýšenia 

aktivít spojených s cestovným ruchom a jeho udržateľným rozvojom. Cieľom je koordinácia 

činností jednotlivých subjektov poskytujúcich služby cestovného ruchu, využívanie 

podporných fondov a podpora spolupráce medzi podnikateľskými a verejnoprávnymi 

subjektmi, ako aj  optimálne zhodnotenie a využitie všetkých pozitívnych dopadov 

vyplývajúcich z tejto spolupráce.  

 

V rámci organizačnej štruktúry cestovného ruchu na Slovensku sa od roku 2008 

objavujú nové organizácie cestovného ruchu – tzv. klastre. Ich snahou je predovšetkým 

získanie vedúceho postavenia na trhu, vyšší počet návštevníkov a prenocovaní. Klastre 

cestovného ruchu otvárajú problematiku uplatňovania destinačného manažmentu a 

marketingu na Slovensku. [48]   

 

3.14 Zákazník vo vidieckom turizme 

 

Spotrebiteľské chovanie je vo veľkej miere ovplyvňované osobnosťou spotrebiteľa, 

rovnako ako novými trendmi a trhovými orientáciami. Vo všeobecnosti predstavujú 

spotrebitelia – klienti cestovného ruchu aktívnych a pri výbere produktu náročných ľudí, ktorí 

konajú v zmysle svojich osobných stratégií. [8]   

 

Vidiecka turistika na Slovensku sa podľa mnohých autorov dá porovnať s rakúskym na 

začiatku 50. rokov. Táto časová priepasť spôsobuje existenciu obrovského rozdielu medzi 

službami poskytovanými u nás a v západných krajinách. To vedie k presvedčeniu, že 

Slovensko nemôže očakávať príliv zahraničných turistov a malo by sa zamerať predovšetkým 

na domácu klientelu. [10]   

Predpokladať ďalej môžeme to, že vidiecke prostredie bude atraktívne predovšetkým 

pre obyvateľov väčších miest a veľkomiest, ktorí považujú vidiek za útočisko a miesto, kde 

majú možnosť načerpať nové sily.  

 

 V nasledujúcej tabuľke č. 1.14  je poskytnutý prehľad jednotlivých typov účastníkov 

vidieckeho cestovného ruchu:  
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Tab. 3.1: Typológia účastníkov vidieckej turistiky podľa vybraných autorov 

Zdroj: Novacká, Kulčáková, 1996 

 

3.15 Trendy vo vidieckom cestovnom ruchu  

 

So zvyšovaním životnej úrovne sa zvyšujú i nároky na kvalitu, intenzitu a možnosti 

trávenia voľného času. Preferencie ľudí sú orientované prevažne na zdravý životný štýl 

a prírodné prostredie. Potreba zodpovedného chovania sa k životnému prostrediu dnes 

ovplyvňuje cestovný ruch (zvlášť ten vidiecky) viac, ako kedykoľvek predtým. Priekopníkmi 

v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky sú krajiny ako Rakúsko a Nemecko, ktoré sa 

v agroturistike radia medzi najvyššiu špičku. V Rakúsku sú populárne najmä súkromné farmy, 

ktoré prenajímajú apartmány a poskytujú stravu v podobe potravín vypestovaných priamo na 

farme. Návštevníci majú ďalej možnosť podieľať sa na starostlivosti o domáce zvieratá alebo 

na práci v záhrade. [16]   

V súvislosti so zdravým životným štýlom sú súčasným trendom i tzv. „zelené 

certifikáty“, ktoré garantujú ekologické chovanie fariem a ubytovacích zariadení. Podobné 

zariadenia nesú názvy ako zelené hotely a ekofarmy. Ekologicky hospodáriace podniky na 

Slovensku sú v priemere väčšie než v ostatných krajinách EÚ (v roku 2008 to bolo približne 

381 ha).  

 

Fingerhut Hahn C. Kaspar Ferner Krivá 
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skromný, 
nenáročný 
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4 KYSUCE 

 

 

4.1 Charakteristika Kysúc 

 

Región Kysuce leží na severozápade Slovenska, v povodí rieky Kysuca a má celkovú 

rozlohu 935km
2
. V roku 1984 bolo 654 km

2
 z tejto výmery vyhlásených za Chránenú krajinnú 

oblasť. Na severe región susedí s Poľskom, na západnej strane je lemovaný hranicou s Českou 

Republikou. Územie Kysúc patrí do sústavy Karpát, pričom viac ako polovicu územia 

zaberajú lesy. (kysucké premeny) Tvoria ho štyri horstvá – Slovenské Beskydy, Kysucká 

vrchovina, Javorníky a Moravskosliezske Beskydy, ktoré na východe prechádzajú do 

Kysuckých Beskýd s najvyšším vrcholom Veľká Rača. Tento symbol Kysúc sa nachádza 

v obci Oščadnica a dosahuje výšku 1236 m. n. m.  

 

                 Obr. 4.1: Mapa Kysúc 

                       

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Zdroj: www.sk.wikipedia.org 

    

Prvé písomné dokumenty o Kysuciach sa datujú približne od 13. storočia, kedy bolo 

toto územie súčasťou uhorského kráľovstva. Historický vývoj na Kysuciach mal za následok 

vznik rozptýlených osídlení, ktoré vznikli tak, že v dolinách popri vodných tokoch 

a v odľahlejších kútoch obcí vznikli usadlosti sezónneho ubytovania. Tie sa postupom času 

zahusťovali do dvorov a vznikli trvalé osídlenia. Charakteristickým znakom Kysúc sa preto 

stalo kopaničiarske osídlenie. [44] Obyvatelia na Kysuciach sa zaoberali prevažne 

poľnohospodárstvom, drevárskou výrobou, drotárstvom a podomovým predajom. Až do 
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konca feudalizmu patrili Kysuce k najchudobnejším regiónom Slovenska. Remeselníctvo sa 

na tomto území rozvíjalo len veľmi pomaly a nikdy nepresiahlo hranice domácej výroby. [19]   

Tento pôvodný spôsob života sa zachoval až do polovice 20. Storočia, kedy 

industrializácia a združstevňovanie zapríčinili masovú migráciu obyvateľstva do 

priemyselných miest. V roku 1981 Dom techniky ČSVTS v Žiline vypracoval štúdiu 

rozptýleného osídlenia na Kysuciach, podľa ktorej sa na tomto území nachádzalo 21 osád 

s výhradnou rekreačnou funkciou a 66 osád s prevládajúcou rekreačnou a  doplňujúcou 

obytnou funkciou, čo tvorilo 38% rozptýleného osídlenia. [44]   

   

Kysuce sa vyznačujú malebnou prírodou, množstvom turistických atrakcií a skvelými 

podmienkami pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré sa stali rozhodujúcim faktorom pre 

lokalizáciu ubytovacích a rekreačných zariadení. Región Kysuce je ideálnym miestom pre 

milovníkov zimných športov, turistiky a oddychu. Potenciál regiónu spočíva predovšetkým 

v zachovaní pôvodnosti a prirodzenosti vyplývajúcej z nízkeho rozvoja urbanizácie.    

Napriek tomu je pôvodnosť kysuckých osád ohrozená ich premenou na rekreačné  

zoskupenia, ktoré sú výsledkom prílivu chalupárov. Tí prispôsobujú tieto objekty na základe 

svojich potrieb a vkusu, čím často narušia ich pôvodný stav. Pamiatkový úrad v Žiline eviduje 

zachované objekty ako zóny ľudovej architektúry, no mnohé z nich sú už narušené 

pôvodnými prestavbami.  

 

4.2 Kategorizácia lokality 

 

· Región Kysuce je súčasťou NUTS II., ktorý je na základe zmluvy o založení 

spoločenstva charakterizovaný ako región, v ktorom HDP na obyvateľa v parite 

kúpnej sily za posledné tri dostupné roky je menší ako 75% priemeru Spoločenstva. 

Sú to regióny oprávnené na financovanie z eurofondov v cieli 1 – Konvergencia 

v rámci kohéznej politiky EÚ v programovom období 2007-2013. [32]   

 

· Podľa Národného plánu rozvoja cestovného ruchu (NPR CR) je región Kysuce 

zaradený do tretej skupiny z celkového počtu piatich skupín. Je charakterizovaný ako 

región s dobrými podmienkami i pre medzinárodný turizmus. [32]   
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· V rámci regionalizácie cestovného ruchu CR je Severopovažský región cestovného 

ruchu, v rámci neho i subregión Kysuce, zaradený medzi regióny I. kategórie 

s medzinárodným významom pre CR. Regióny boli zaradené na základe prírodných, 

civilizačných daností, dosiahnutého stavu turizmu v okolí a pod.  

 

4.3 Predpoklady rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na Kysuciach 

 

Pourová (2002) vymedzila predpoklady cestovného ruchu, ktoré ovplyvňujú samotnú 

existenciu a rozvoj cestovného ruchu v určitých oblastiach a strediskách. Sú to predpoklady 

lokalizačné (prírodné a kultúrne), selektívne (objektívne a subjektívne) a realizačné (dopravné 

a materiálne-technické). [10]   

 

4.3.1 Lokalizačné predpoklady 

 

Obraz Kysúc ako významnej lokality cestovného ruchu je postavený na bohatom 

prírodnom i kultúrno-historickom potenciáli. Vyznačuje sa relatívne neporušenými 

prírodnými útvarmi a pretrvávajúcimi prejavmi ľudovej kultúry. 

 

Z hľadiska prírodných útvarov sú svetovou raritou najmä pieskovcové kamenné gule, 

ktoré je možné nájsť vo viacerých lokalitách napr. Turzovka – Megoňky, Klokočov – 

Kornica, atď., a ktoré predstavujú dosiaľ najväčšie nálezisko kamenných gúľ v Európe. Jedná 

sa o takmer dokonalé geometrické tvary s priemerom od 25 do 300 cm, ktoré sú 

pravdepodobne výsledkom zvetrávania. Ďalšou prírodnou dispozíciou Kysúc je ropný prameň 

v Korni, ktorý bol v roku 1984 vyhlásený za prírodnú pamiatku. V súčasnosti je prameň opäť 

aktívny a predstavuje jeden zo svetových unikátov v podobe svojvoľného výveru ropy. Jeho 

využitie sa preukázalo ako nerentabilné, preto sa v súčasnosti nevyužíva. [23]   

Z náboženského hľadiska má nemalý význam pútnické miesto na kysuckom vrchu Živčáková 

v meste Turzovka. V roku 1958 sa tu podľa tvrdení zjavila Panna Mária a na tomto mieste 

bola vybudovaná kaplnka v ktorej blízkosti sa nachádzajú pramene vyvierajúcej a údajne 

liečivej vody, ktorá nezamŕza ani v počas tuhých zím.  
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Medzi najstaršie historické objekty na Kysuciach sa radí kaštieľ v Radoli zo 16. 

storočia. Kaštieľ je renesančným typom zemianskeho sídla. Od roku 1983 je tu sprístupnená 

stála expozícia Kysuckého múzea. Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke je nepochybne 

najzachovalejším pozostatkom kysuckej kultúry. Prvá časť expozície bola sprístupnená v roku 

1981, kedy sa v múzeu nachádzalo 22 objektov expozície múzea v prírode. „Národopisná 

expozícia sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou 

ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. 

storočia a prvej polovici 20. storočia.“ [25]   

Popri objektoch ľudovej architektúry sa v múzeu nachádza i významná technická 

pamiatka – úzkokoľajná lesná železnica s úvraťovým systémom, ktorá je v súčasnej dobe 

jedinou fungujúcou historickou úvraťovou železnicou v Európe. Pôvodná dĺžka železnice 

dosahovala 110 km, dnes premáva trasou dlhou 3,6 km. [27]   

 

Obr. 4.2: Historická úvraťová železnica        Obr. 4.3: Múzeum kysuckej dediny  

    

Zdroj: www.eslovaquia.es                                  Zdroj: www.cestovani.idnes.cz 

 

Okrem prírodných a historických daností sú Kysuce strediskom kultúrnych inštitúcií, 

archeologických nálezísk a iných memoriálnych objektov. Zvyky a tradície sú reprezentované 

najmä početnými folklórnymi skupinami a súbormi, folklórnymi festivalmi ako aj 

divadelnými a ochotníckymi skupinami. 
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4.3.2  Selektívne predpoklady 

 

V súčasnosti sú  Kysuce rozdelené na 2 okresy: Kysucké Nové Mesto a Čadca. Okres 

Čadca sa stal administratívnym, kultúrnym a hospodárskym centrom. Zahŕňa 21 vidieckych 

sídel a dve mestá. Hustota obyvateľstva na 1 km2
 dosahuje približne 121 obyvateľov. Podľa 

údajov Štatistického úradu SR v okrese Čadca k 31. 12. 2009 žilo 92 455 obyvateľov, z toho 

50,3 % žien. Oproti minulému roku počet obyvateľov vzrástol o 31 osôb. Vývoj vekovej 

štruktúry populácie okresu Čadca poukazuje na proces postupného demografického starnutia 

obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov okresu dosiahol v roku 2009 36,86 rokov, pričom 

ženská populácia zaznamenala v priemere o tri roky menej ako mužská populácia.  [37] 

 

Kysuce patria v rámci Slovenska k regiónom, ktoré prešli vo výrobnej štruktúre 

priemyselnej výroby viacerými zmenami. V tejto oblasti došlo k značnej zmene v oblasti 

priemyselnej produkcie (strojársky, textilný, drevársky priemysel), čo spôsobilo značný 

ekonomický pokles a vysokú mieru nezamestnanosti. Z tohto dôvodu zodpovední pracovníci 

miestnych úradov i viacerí odborníci sa snažia hľadať, prípadne vytvárať také podmienky, 

ktoré by podporili rozvoj tých činností, prostredníctvom ktorých by boli efektívne využité 

existujúce prírodné, vodné a kultúrno-historické zdroje a v rámci ich využitia by napomáhali 

rozvoju vidieckej turistiky. [47]   

 

Pre trh práce v regióne je charakteristická i nízka schopnosť tvorby pracovných miest. 

Vzhľadom k nízkej cene práce, ktoré je hlboko pod priemerom SR, dochádza k výraznej 

migrácii obyvateľov za prácou do väčších miest, prípadne do zahraničia, pričom tento vývoj 

výrazne ovplyvňuje i možnosti uplatnenia. [24] Nízka cena práce však motivuje domáce 

i zahraničné spoločnosti pri lokalizácii firiem, a tým dochádza k vytvoreniu nových 

pracovných príležitostí. Na znižovaní nezamestnanosti na Kysuciach majú preto podiel 

predovšetkým firmy Kia Motors Slovakia, INA Kysuce a spoločnosť Textra, zameraná na 

výrobu konfekcie. Na rozdiel od roku 2000, kedy miera nezamestnanosti v regióne Kysuce 

dosahovala približne 19%, v roku 2010 to bolo už len okolo 12%. [20]   
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4.3.3 Realizačné predpoklady 

 

Dopravné predpoklady patria medzi základné podmienky cestovného ruchu, ktoré 

rovnako podnecujú masovosť cestovného ruchu. Kysuce sú z hľadiska cestnej a železničnej 

dopravy významným regiónom, čo vo veľkej miere ovplyvňuje i fakt, že región priamo susedí 

s Českou a Poľskou Republikou. Napriek tomu je dobudovanie cestných komunikácií 

najväčším problémom regiónu. Priemyselný rozvoj napriek zníženiu nezamestnanosti 

priniesol obrovskú záťaž pre mestá (najmä v dôsledku rozšírenia kamiónovej dopravy), práve 

preto je dobudovanie cestných diaľničných komunikácií prioritným cieľom v oblasti 

infraštruktúry. [29]   

 

Napriek skutočnosti, že sa v regióne nachádza dostatočné množstvo stravovacích 

a ubytovacích zariadení, ich úroveň možno považovať za štandardnú. Nedostatočná úroveň 

informačných služieb, nízka propagácia a absencia doplnkových aktivít, ktoré sú pri tvorbe 

imidžu destinácie rozhodujúce, znižujú záujem potenciálnych návštevníkov. Riešenie vidím 

v rozvoji destinačného managementu a marketingu, ktorý je však v súčasnosti stále niekde na 

začiatku svojho vývoja. 

 

Na základe analýz Slovenského združenia vidieckej turistiky a agroturistiky (SZVTA) 

patria Kysuce podľa odborníkov k regiónom s výbornými podmienkami pre rozvoj vidieckej 

turistiky a agroturistiky. Pre tento typ cestovného ruchu ho predurčujú i bohatý kultúrno-

historický potenciál a relatívne zachované prírodné prostredie, avšak k nedostatkom regiónu 

patrí predovšetkým nedostatočná komplexnosť služieb, slabá propagácia, vzájomná 

nekoordinovanosť zúčastnených strán. [47]   
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5 CESTOVNÝ  RUCH  V  OBCI  OŠČADNICA 

 

5.1 Poloha a prírodno–geografické pomery obce Oščadnica 

 

  Obec Oščadnica sa nachádza na severozápade Slovenska 

a z hľadiska cestovného ruchu patrí do Severopovažského regiónu, 

konkrétne subregiónu Kysuce. Administratívne je začlenená do okresu 

Čadca v Žilinskom kraji. Z geografického hľadiska spadá do pohoria 

Kysuckých Beskýd a leží pod masívom Veľkej Rače (1236 m. n. m.), 

najvyšším vrcholom Kysúc. Dĺžkou 16 km sa radí medzi najdlhšie obce na Slovensku 

a svojou rozlohou 58 633 km
2 je treťou najväčšou obcou na Slovensku. V roku 2009 v obci 

žilo 5701 obyvateľov. 

 

Obec tvorí územný celok s prvkami kopaničiarskeho a valašského osídlenia, tvorí ju 

okrem centra obce i 22 rozptýlených osád, čoho dôsledkom je nízka hustota obyvateľstva na 

km
2
 (97 obyv./km

2). Kataster obce je prevažne zalesnenou krajinou, z celkovej výmery obce 

tvorí nepoľnohospodárska pôda až 65,3 %  a z nej až 90,6 % tvoria lesné porasty. Prírodno-

geografické pomery predurčujú obec k rozvoju rekreácie a turizmu najmä vďaka vysokému 

podielu lesného územia a pasienkov. [28]   

 

5.2 História obce 

 

Osídľovanie dnešného územia obce Oščadnica sa datuje od druhej polovice 16. 

Storočia, počas valašskej kolonizácie, avšak prvá písomná zmienka o obci sa objavuje už 

v 13. storočí. Obec ako dedina vznikla v 17. storočí, z rozptýlených valašských osídlení 

a následne bola pričlenená k budatínskemu panstvu. Prvé sčítanie obyvateľstva v obci sa 

uskutočnilo v roku 1784, kedy tu žilo 1929 obyvateľov. [33]   

Hospodárska činnosť obyvateľstva bola zameraná na poľnohospodárstvo spojené 

s chovom úžitkových zvierat, spracovaním mlieka, vlny a pestovaním ľanu. Neskôr vznikali 

menšie píly na spracovanie dreva. Medzi rozšírené remeslá patrilo drotárstvo a výroba 

šindľov.  
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5.3 Prírodné a kultúrno-historické pamiatky 

 

Územie obce sa nachádza v CHKO Kysuce, na celej ploche je druhý stupeň ochrany, 

v rámci tohto územia sa nachádzajú i územia s vyšším stupňom ochrany, čo umožňuje 

zachovanie pôvodného prírodného prostredia, ktoré je predpokladom pre rozvoj vidieckej 

turistiky. Najvyšší vrch Kysuckých Beskýd, Veľká Rača, sa nachádza v oblasti národnej 

prírodnej rezervácie Veľká Fatra. Tento park bol vytvorený za účelom ochrany a zachovania 

pôvodných lesov pralesovitého typu a pseudokrasových javov, ktoré sú reprezentované  

pseudojaskyňami. Tie sú na území Kysúc veľmi ojedinelým prírodným úkazom. [39]   

Nepochybne najhodnotnejšou kultúrno-historickou pamiatkou v Oščadnici je kaštieľ 

s lesoparkom pochádzajúci zo začiatku 20. storočia, ktorý pôvodne slúžil ako poľovnícke 

sídlo. Kaštieľ i lesopark sú zapísané v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. V kaštieli sa 

nachádzajú výstavné priestory Kysuckej galérie so sídlom v Čadci, kde bývajú komorné 

výstavy maľby, grafiky, plastík, úžitkového i priemyselného výtvarníctva, ktoré sú 

predovšetkým prezentáciou miestnych umelcov. [28]   

Kalvária v Oščadnici je jediná svojho druhu na Kysuciach, ktorá robí Oščadnicu 

zaujímavým pútnickým miestom. V priebehu minulých rokov boli jednotlivé zastavenia 

i kostol niekoľkokrát zreštaurované. Ďalším znakom dokazujúcim významnosť kresťanstva 

v obci je i barokovo-klasicistický kostol Nanebovzatia panny Márie z roku 1804 nachádzajúci 

sa v centre obce. Ostatné sakrálne pamiatky tvoria Lurdská jaskyňa, menšie kaplnky 

a drevené kríže v jednotlivých osadách. [28]   

 

Obr. 5.1: Kaštieľ s lesoparkom                          Obr. 5.2: Kalvária  

       

Zdroj: www.penzion-central.sk                            Zdroj: www.oscadnica.sk  
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Oščadnica je tiež miestom konania rôznych kultúrnych podujatí pre obyvateľov 

a návštevníkov obce ako napr. Oščadnická heligónka, Dni svätého Huberta, Majáles a pod., 

kde sú prezentované miestne folklórne súbory. Sú to folklórny spevácky súbor Kysucký 

prameň, detský folklórny súbor Oščadnička, mládežnícky folklórny súbor Račan a moderná 

kapela The Bonx. 

 

5.4 Cestovný ruch v obci Oščadnica 

 

Popularitu získala obec najmä vďaka existencii lyžiarskeho strediska Park Snow 

Veľká Rača, ktoré sa v kategorizácii lyžiarskych stredísk zaradilo do najvyššej kategórie a 

získalo 5 hviezdičiek. V posledných rokoch sa tiež rozšírila letná ponuka v podobe letnej 

verzie strediska s názvom Park Snow Veľká Rača, ktorá poskytuje ponuku adrenalínových 

športov.  

Práve cestovný ruch predstavuje ekonomickú aktivitu, ktorá umožňuje znížiť 

zaostávanie obce v ekonomickej, a následne i sociálnej oblasti. Najmä investície do 

lyžiarskeho strediska sa stali medzníkom, ktorý umožnil značný rozvoj obce v oblasti 

cestovného ruchu. Od roku 2000 sa postupne zmodernizovali a zvýšili prepravné kapacity, 

vybudovalo sa umelé zasnežovanie a večerné osvetlenie na všetkých zjazdovkách, ktoré spolu 

s ďalšími službami (lyžiarske a snowboardové školy, lyžiarsky servis, požičovňa lyží, horská 

služba, ubytovacie a stravovacie zariadenia..) prudko zvýšili dopyt po lyžovaní. Vysoká 

prepravná kapacita lanoviek a vlekov, zjazdové trate pre všetky kategórie lyžiarov a garancia 

snehu predstavujú konkurenčnú výhodu, ktorá predurčuje lyžiarske stredisko k tomu, aby sa 

stalo dominantným zariadením v Severopovažskom regióne. [28]  Nesmiernou výhodou je i 

bezprostredná blízkosť Poľska a Českej Republiky. Práve táto skupina zahraničných turistov 

totiž tvorí podstatnú časť klientely. Zvýšený počet návštevníkov viedol k progresívnemu 

budovaniu ubytovacích a stravovacích zariadení a zvýšeniu kvality iných služieb.  

  

Produkt zimnej sezóny 

 

Predpoklady pre rozvoj zimnej turistiky v obci spočívajú predovšetkým v prírodných 

danostiach. Oščadnica je z hľadiska cestovného ruchu atraktívna najmä z hľadiska zimnej 

turistiky. Rozvinuté je tu zjazdové i rekreačné lyžovanie, snowboarding a turistika na lyžiach. 

Ťažiskovým objektom je stredisko Park Snow Veľká Rača, ktoré sa  radí  medzi 
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najkvalitnejšie lyžiarske strediská na Slovensku. Lokalizácia svahov na záveterných svahoch 

v nadmorskej výške 625 – 1050 m.n.m., vytvára podmienky pre pomerne dlhú zimnú sezónu 

(100 – 120 dní). 

Stredisko sa začalo rozvíjať až v roku 2000, prvý vlek bol však v stredisku vybudovaný 

už v roku 1972. V rámci  projektu „Kategorizácia lyžiarskych stredísk Slovenskej 

Republiky“, ktorá bola v roku 2002 vypracovaná Záujmovým združením prevádzkovaním 

lanoviek a lyžiarskych vlekov LAVEX v spolupráci s firmou Sitour, s. r. o., bolo lyžiarske 

stredisko Park Snow Veľká Rača ( v súčasnosti Park Snow Veľká Rača) zaradené medzi 16 

najkvalitnejších lyžiarskych stredísk SR  s ohodnotením 5 hviezdičiek.  

 

V súčasnosti je v stredisku vybudovaných 14 zjazdových tratí, ktorých dĺžka predstavuje 15,9 

km. Trate sú rozdelené z hľadiska pokročilosti lyžiarov do 4 kategórií. 

· jednoduché trate (7 tratí v dĺžke 4 800 m) 

· stredne zložité trate (4 trate v dĺžke 6 110 m) 

· náročné trate (2 trate v dĺžke 1 450 m) 

· kombinované trate  (1 trať v dĺžke 3 550 m) 

 

  Obr. 5.3: Mapka lyžiarskeho strediska Park Snow Veľká Rača 

    

  Zdroj: www.alpinka.sk 

 

Všetky zjazdové trate sú pravidelne upravované a vybavené technickým zasnežovaním. 

Táto možnosť umožňuje predĺženie zimnej sezóny, a je teda významnou konkurenčnou 
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výhodou. Osvetlené svahy umožňujú večerné lyžovanie, k dispozícii je i U-rampa pre 

snowboardistov. Park Snow Veľká Rača poskytuje kurzy lyžovania, snowboardingu, 

požičovňu, servis a predajňu športových potrieb, úschovňu  cenností a batožín. Bezpečnosť na 

svahu zaisťuje horská služba. Priamo na zjazdových tratiach sú poskytované ubytovacie 

a stravovacie služby, sociálne zariadenia, zabezpečená je i preprava batožín do ubytovacích 

zariadení. Preprava k lyžiarskemu stredisku je zabezpečovaná tzv. „skibusmi“, 

prepravujúcimi turistov zdarma z úseku Žilina-Čadca-Oščadnica. 

 

V centre obce je situovaný i menší lyžiarsky areál Športcentrum, vybavený dvomi 

lyžiarskymi svahmi s umelým osvetlením, umožňujúci i nočné lyžovanie. Svah je vzhľadom 

k svojej nízkej náročnosti určený predovšetkým pre deti, začiatočníkov a stredne pokročilých 

lyžiarov. Pre návštevníkov je poskytovaná možnosť jazdy na snežnom tobogane, tzv. 

snowtubingu. Pod svahom sa nachádza penzión Gájus Family, ktorý sa v rámci kategorizácie 

ubytovacích zariadení radí medzi *** penzióny. 

 

5.5 Produkt letnej sezóny 

 

Adrenalínové atrakcie 

 

Letná verzia lyžiarskeho strediska poskytuje pestrú ponuku športových a 

adrenalínových atrakcií, z ktorých najatraktívnejším produktom sa stala bobová dráha 

(Alpincoaster) dlhá 1300 metrov s viacerými skokmi a zákrutami, dosahujúca rýchlosť 40 

km/hod. Je prevádzkovaná i v zimnej sezóne.  Z ďalších atrakcií je to lanový park, 

trampolíny, lezecká stena, terénne štvorkolky, kolobežky, tzv. opičie dráhy, jazda na 

terénnych bicykloch a pod. Atrakcie sú situované na vrcholovej stanici lyžiarskeho strediska 

v lokalite Dedovka. Výstup môžu návštevníci absolvovať po žltej turistickej trase, 

alternatívou je sedačková lanovka jazdiaca v polhodinových intervaloch. 

Pešia turistika 

 

Obec Oščadnica má výborné podmienky pre nenáročnú pešiu turistiku po značkovaných 

i neoznačkovaných chodníkoch v horskej krajine, ktorej príjemným spestrením býva zber 

lesných plodov, či húb. Atraktívnymi trasami býva najmä výstup na Veľkú Raču, turistika v 
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Národnej prírodnej rezervácii Veľká Rača a turistické hraničné prechody do Poľskej 

Republiky.  

Cykloturistika  

 

Prírodný potenciál obce a jej rozmanitosť ponúka dobré podmienky i v rámci 

cykloturistiky.  Oščadnica je zaradená do siete Kysuckej cyklomagistrály, v katastri sú 

evidované tri cyklotrasy rozdelené podľa náročnosti na REKREA, ŠPORT a EXPERT trasy. 

Pre cyklistov a korčuliarov je v obci vybudovaná tzv. zelená cesta, vedúca popri rieke s 

dĺžkou 10 493 m. 

Hipoturistika a agroturistika 

 

Hipoturistiku a agroturistiku reprezentuje najmä chata Beskydok, ktoré umožňujú 

začlenenie turistov do hospodárskych prác cez ošetrovanie a čistenie zvierat a maštale, 

dojenie kôz či možnosť zúčastniť sa na príprave kozieho syra. Samozrejmosťou je i jazda na 

koni prispôsobená začiatočníkom i náročnejšiemu segmentu.  

 

Atraktivita produktu zimnej sezóny je neporovnateľne vyššia než letný produkt. 

Napriek investíciám do adrenalínových atrakcií, výborne značených chodníkom poskytujúcim 

možnosti pre nenáročnú turistiku a cykloturistiku a príťažlivosti samotného prírodného 

prostredia je počet návštevníkov neporovnateľne nižší v zimnom období. Túto trhovú 

medzeru by mohol vyplniť produkt spojený predovšetkým s vodou a rozšírenie agroturistiky. 

 

5.6 Ubytovacie služby 

 

Exaktná oficiálna štatistika výkonov ubytovacích zariadení, evidujúca počet 

návštevníkov a dĺžku ich prenocovania za obec Oščadnica nie je k dispozícii. Ako podklad 

pre túto štatistickú analýzu mi preto slúžili predovšetkým údaje Obecného úradu v Oščadnici, 

turisticko-informačnej kancelárie Rača-tik a vyhodnotenie zistení uskutočnených Ústavom 

turizmu, s. r. o. 

 

Podľa údajov obecného úradu, sa v Oščadnici v roku 1991 nachádzalo približne 1000 

lôžok, pričom ich počet v priebehu rokov progresívne rástol. V roku 2000 už bolo v obci 
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registrovaných 1628 lôžok, lokalizovaných v hoteloch, penziónoch, chatách a chalupách 

a v súkromí. Keďže neexistujú oficiálne štatistiky, dochádza k značnému podhodnoteniu 

údajov. Rozširovanie kapacity a kvality lyžiarskeho strediska, ako aj ostatných služieb v obci 

však prinieslo výstavbu nových zariadení, ako aj rekonštrukciu existujúcich objektov. 

Výrazne vzrástla i kapacita ubytovania v súkromí. Podiel lôžok jednotlivých ubytovacích 

zariadení z hľadiska triedy zaradenia na celkovom počte lôžok v obce  popisuje graf 5.1. 

 

     Graf 5.1: Štruktúra lôžok prechodného ubytovania v obci Oščadnica 
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V súčasnosti turisticko-informačná kancelária Rača-tik eviduje 192 zariadení 

prechodného ubytovania, ktoré spolu predstavujú kapacitu v počte približne 2380 lôžok, 

keďže ich počet je pohyblivý a zdroje nie sú presné. Štatistika je nepresná i z toho dôvodu, že 

mnoho majiteľov poskytuje lôžka, ktoré nie sú evidované. Ich majitelia uskutočňujú túto 

činnosť „na čierno“.  Okrem stálych lôžok majú ubytovaní v zariadeniach k dispozícii 

približne 400 prístelok.  

 

Prehľad kapacít podľa jednotlivých kategórií ubytovacích zariadení prechodného 

ubytovania (štandardizácia uskutočnená Združením turizmu v spolupráci s Rača-tikom) je v 

nasledujúcej tabuľke 5.1: 
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Tab. 5.1:  Kapacity prechodného ubytovania v Oščadnici 

Kategória a trieda zariadenia Počet zariadení Počet stálych lôžok 

Hotely 

hotely** 

hotely*** 

2 

2 

2 

57 

70 

113 

Penzióny 21 601 

horské chaty 5 282 

ubytovanie v apartmánoch 28 143 

chaty *** 23 228 

chaty ** 3 26 

chaty * 1 8 

chaty bez označenia 6 46 

samostatné objekty *** 21 219 

samostatné objekty ** 15 110 

samostatné objekty * 2 8 

samostatné objekty bez označenia 8 52 

ubytovanie v súkromí *** 22 180 

ubytovanie v súkromí ** 22 169 

ubytovanie v súkromí bez označenia 9 68 

Celkom 192 2 380 

Zdroj: Databáza Rača-tik 

 

Pri porovnávaní kapacity ubytovacích zariadení v roku 2005 (podľa Štatistického úradu 

v Žiline) a v súčasnosti zistíme, že sa je ich počet približne na rovnakej úrovni. Táto 

skutočnosť je pravdepodobne dôsledkom globálnej svetovej krízy a toho, že sa ubytovacie 

zariadenia uberali skôr kvantitatívnym smerom na úkor ich kvality.  

 

5.7 Stravovacie služby 

 

Na rozdiel od ponuky ubytovacích zariadení sa ponuka stravovacích zariadení vyvíjala 

len veľmi pomaly. Až do roku 2005 v obci chýbal dostatočný počet stravovacích zariadení. 

Situácia sa zmenila po roku 2005, kedy vznikli nové reštaurácie vyššieho priemeru 

poskytujúce dostatočne širokú ponuku jedál. Napriek tomu však stále chýba ponuka 

miestnych špecialít a jedál typických pre túto oblasť.  

 

V súčasnosti sa v obci nachádza 19 stravovacích zariadení, ktorých prevažná časť je 

spojená s ubytovacími službami. V zime je kapacita využitá dostatočne, no v letnom období 

vplyvom nízkej atraktivity letnej sezóny ostáva nevyužitá.  
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5.8 Cenová hladina služieb v obci Oščadnica 

 

Ceny ubytovacích zariadení sa odvíjajú v závislosti od kategorizácie ubytovacieho 

zariadenia, jeho lokalizácie a jednotlivých sezón. V zime sa lokalita stáva prestížnou 

v súvislosti s existenciou lyžiarskeho strediska, v tomto období sa zvyšuje cena pobytu 

v niektorých zariadeniach až dvojnásobne.  

Priepastné rozdiely vznikajú najmä medzi jednotlivými kategóriami ubytovacích 

zariadení. Zariadenia klasifikované ako hotely alebo penzióny stanovujú cenu za 

prenocovanie na osobu, pričom ich podstatná časť poskytuje zľavnené pobyty pre deti do 12 

rokov. Hotely a časť penziónov má v cene zahrnuté i raňajky. Obec Oščadnica sa vyznačuje 

vysokým podielom ubytovacích zariadení v súkromí (často označovanými ako priváty), ktoré 

predstavujú ubytovanie hostí v izbách rodinných domov. Ceny v týchto zariadeniach sú 

podstatne nižšie, vzhľadom na nepohodlnosť. Špecifickou ubytovacou kategóriou sú chaty, 

horské chaty a chalupy. Predstavujú samostatné objekty, preto sú ceny stanovované na celý 

príslušný objekt.  

 

5.9 Propagácia 

 

Napriek prírodnému a kultúrno-historickému potenciálu zostáva obec Oščadnica 

pomerne neznámou turistickou lokalitou. Prevádzkovatelia ubytovacích a stravovacích 

zariadení podhodnocujú dôležitosť marketingovej stratégie, čomu nasvedčuje i fakt, že 

prevažná časť týchto ubytovacích zariadení  nemá vlastnú webovú stránku. Chýba i 

reprezentácia obce na národných i medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu, ktoré 

predstavujú príležitosť pre propagáciu regiónu, nadviazanie kontaktov a rozvíjanie spolupráce 

v oblasti cestovného ruchu. Nástrojom pre pritiahnutie turistov by sa tiež mohli stať folklórne 

festivaly, podujatia, koncerty a pod.  

 

Turisticko-informačná kancelária 

 

Turistická informačná kancelária (TIK) predstavuje účelové zariadenie, zabezpečujúce 

zber, aktualizáciu a bezplatné poskytovanie informácií v oblasti cestovného ruchu. Jej 

poslaním je vytvárať komplexnú a aktuálnu ponuku cestovného ruchu v mieste svojho 

pôsobenia.  
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V obci Oščadnica pôsobí  turistická informačná kancelária Rača-tik, ktorá zabezpečuje 

sprostredkovanie ubytovania v Oščadnici, poskytuje informácie o lyžiarskom stredisku Park 

Snow Veľká Rača a jeho službách, stravovacích zariadeniach a pod. Poskytuje možnosť 

zakúpenia turistickej literatúry, máp, lyžiarskych lístkov a suvenírov. Plní i zmenárenskú 

službu. Na území Oščadnice je tiež rozmiestených 6 informačných panelov s dotykovou 

obrazovkou, ktoré poskytujú informácie o možnostiach ubytovania a voľných kapacitách.  

 

Miestne združenie cestovného ruchu v Oščadnici 
 

Miestne združenie cestovného ruchu v Oščadnici (ďalej len MZCRO) je 

občianskym združením, podporujúcim rozvoj cestovného ruchu  v obci, ktoré 

koordinuje aktivity v oblasti turizmu na úrovni obce. Členmi združenia sú 

poskytovatelia ubytovania a služieb v oblasti cestovného ruchu v obci Oščadnica.   

V súčasnosti združuje MZCRO 35 členov.  

 

Ciele MZCRO: 

· podpora rozvoja cestovného ruchu a jeho rozvoj v obci 

· ochrana záujmov združenia a jeho členov voči orgánom štátnej správy a tretím osobám 

· vytváranie podmienok pre rozvoj CR 

· zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu 

· zabezpečovanie turistického marketingu pre obec 

· zabezpečovanie spoločnej propagácie 

· spolupôsobenie pri organizovaní rôznych miestnych podujatí. 

 

Aktivity MZCRO sú financované z členských príspevkov, čiže v podstate je činnosť 

združenia obmedzená len na zabezpečovanie miestnych podujatí a komunikáciu s miestnou 

samosprávou a ostatnými podnikateľskými subjektmi pri organizovaní rôznych akcií.  

 

5.10 Návštevníci obce Oščadnica a ich štruktúra 

 

Rozvoj lyžiarskeho strediska a zvyšovanie kapacity ubytovacích a stravovacích 

zariadení viedol k zvýšeniu dopytu a návštevnosti obce. Absencia akýchkoľvek exaktných 
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štatistík  spôsobuje, že presné údaje o návštevnosti môžu byť len výsledkom dohadov. Na 

základe predaných lístkov v lyžiarskom stredisku však dokazuje progresívny nárast 

návštevníkov. Pred rokom dvetisíc podľa odhadov navštívilo obec približne 40-tisíc 

návštevníkov, kým napr. v roku 2005 sa ich počet odhadoval na 300 000 ročne. K nárastu 

nepochybne prispela i ponuka letnej turistiky v podobe adrenalínových atrakcií.  

 

Nasledujúce rozdelenie poskytuje prehľad o štruktúre zákazníkov v jednotlivých 

kategóriách. Vlastné logické postupy sú doplnené o informácie informačno-turistickej 

kancelárie Rača-tik, lyžiarskeho strediska Park Snow Veľká Rača a miestnych obyvateľov. 

 

Z hľadiska vysielacích trhov 

V celoročnom priemere prevažuje podiel zahraničných návštevníkov nad domácimi. Zo 

zahraničných návštevníkov majú najväčšie zastúpenie návštevníci z Poľskej Republiky (viac 

ako polovica), z Českej Republiky (približne tretina). Z hľadiska ubytovaných hostí 

prevládajú domáci návštevníci nad zahraničnými. 

 

Z hľadiska sezóny 

Ako už bolo spomenuté, podiel návštevníkov v zimnej sezóne (77 – 90%) vysoko 

prevyšuje nad návštevníkmi počas letnej sezóny (približne 20%). Využitie lôžkovej kapacity 

v zime je takisto vysoké (67%). Lôžková kapacita v letnom období je využitá asi len na 18%, 

pričom obsadenosť závisí predovšetkým od počasia. 

 

Z hľadiska dĺžky pobytu 

Najdlhšie pobyty sú zaznamenané v zimnom období (priemerne 5 dní), v čase prázdnin, 

ktoré prebiehajú na Slovensku, v Poľsku a v Českej Republike. V medziobdobí sú pobyty 

krátke, zväčša obmedzené na víkend. 

 

Z hľadiska vekovej štruktúry 

Najčastejšou vekovou kategóriou sú návštevníci vo veku od 25-45 rokov, toto hľadisko 

je však rovnako odvodený najmä od sezóny. Počas letnej sezóny je veková štruktúra 

návštevníkov rôznorodá, naproti tomu v zime prevládajú mladšie a stredné vekové kategórie, 

jedná sa prevažne o dvojice a rodiny s deťmi. 
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Z hľadiska sociálneho statusu 

Medzi domácimi i zahraničnými návštevníkmi prevažujú v zime nižšie stredné skupiny, 

v lete nižšie statusové skupiny.   

 

5.11 Analýza vybraných ubytovacích zariadení 
 

Hotel Marlene 

 

Obr. 5.4: Hotel Marlene  

  Hotel Marlene sa nachádza 1,5 kilometra od 

lyžiarskeho strediska Park Snow Veľká Rača, 

v lokalite Dedovka. V rámci kategorizácie je 

zaradený do kategórie Hotel ***. Predstavuje v 

lokalite zariadenie, ktoré vyniká kvantitou, ale 

predovšetkým kvalitou ponúkaných služieb,  

Zdroj: http://www.inter-recrea.com 

schopných uspokojiť i požiadavky náročnejších klientov. Hotel je vybudovaný v architektúre 

typickej pre oblasť Kysúc s použitím prírodných materiálov (najmä dreva). 

 

Celková ubytovacia kapacita predstavuje 87 lôžok (52 stálych lôžok a 35 prísteliek), 

rozdelených do 19 izieb a 4 apartmánov. Všetky izby sú vybavené vlastným sociálnym 

zariadením, ktoré pozostáva z WC a sprchy, TV a WIFI pripojením. Reštaurácia má kapacitu 

90 miest a je zariadená v tradičnom štýle. Je určená tak pre ubytovaných hostí, ako aj pre 

širokú verejnosť. Sortiment jedál zahŕňa okrem domácej i medzinárodnú kuchyňu, s 

rozšírenou ponukou jedál pre vegetariánov. Špecialitou podniku sú jedná z diviny. Hostia 

majú k dispozícii okrem priestorov interiérových i letnú terasu. V penzióne sa tiež nachádza 

bar s kapacitou 40 miest, s rozšírenou ponukou alkoholických i nealkoholických nápojov 

a vinotékou.  

Ubytovaní hostia majú možnosť bezplatného využívania relaxačného centra, ktoré 

zahŕňa bazén s protiprúdom, detský bazén, saunu a vírivku. V objekte hotela majú k dispozícii 

i biliard, stolný futbal, fitness štúdio, faxové služby, požičovňu lyží a bicyklov. V interiéri 

hotela sa nachádza pieskovisko, skákacia trampolína, šmýkačky a tenisový kurt. Možnosťou 

je i jazda na koni a lyžiarske kurzy, ktoré sprostredkúva. V rámci prípravy na letnú sezónu 
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hotel pripravuje prezentáciu ľudových remesiel a ochutnávku vín. Má  vytvorené podmienky i 

pre realizáciu kongresového turizmu. Kongresová miestnosť má kapacitu 60 miest a je pre 

svoj účel dostatočne zariadená. 

 

Hotel Marlene predstavuje jediné zariadenie v obci, ktoré radí marketingovú stratégiu 

medzi svoje priority. Za najdôležitejší zdroj propagácie považuje internet, preto je webová 

stránka dostatočne prepracovaná, poskytuje všetky potrebné informácie o  službách, ich 

cenách, turistických zaujímavostiach a pod. Registrovaná je i prostredníctvom miestneho 

združenia cestovného ruchu a mnohých internetových domén, čo umožňuje jeho pomerne 

ľahké vyhľadávanie medzi zariadeniami cestovného ruchu. Najkvalitnejšiemu hotelu 

zodpovedajú i najvyššie ceny (Príloha č. 3) v obci. Ceny ubytovania sú stanovené na osobu a 

odvíjajú sa v závislosti od sezóny. Hotel sa snaží maximalizovať zisky počas top sezóny 

(22.12.-31.12.), mimosezónne ceny (15.4.-21.12.) klesajú až približne o 60%. Oceňujem však 

výrazné zľavy pre deti do 12 rokov a možnosť pobytu zdarma pre deti do 3 rokov bez nároku 

na vlastné lôžko. 

 

Čo sa týka marketingovej stránky, hotel Marlene každoročne usporadúva akcie 

a podujatia, ktoré sú prezentované v médiách a sú lákadlom pre návštevníkom. Tradičným 

podujatím sa stalo váľanie mája, stavanie snehuliakov, kde dokonca dosiahol hotel 

i slovenský rekord v počte postavených snehuliakov. Hotel Marlene je tiež jediným 

reprezentantom obce na národných a medzinárodným veľtrhoch cestovného ruchu. V rámci 

výzvy na predkladanie projektov vyhlásenej Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré je 

Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, získal 

Hotel Marlene nenávratný finančný príspevok vo výške 289.092,73 EUR na realizáciu 

projektu pod názvom Spoločensko - kultúrne a športové centrum MARLENE. Trvanie 

projektových aktivít je naplánované na 12 mesiacov v období jún 2010 – máj 2011. Počas 

uvedeného obdobia vyrastie v Oščadnici, hneď vedľa súčasného hotela malé „kongresové 

centrum“, ktoré tvarovo i materiálovo rešpektuje súčasnú architektúru hotela, použité prírodné 

materiály zapôsobia v prostredí prirodzene a esteticky. Novovybudovaný objekt podporí 

komplexnosť poskytovaných služieb hotela, skvalitní podmienky pre ďalší perspektívny 

rozvoj cestovného ruchu v obci a v celom regióne. Práve vybudovanie účelového spoločensko 

– kultúrneho objektu, ktoré bude pozostávať predovšetkým z veľkej konferenčnej miestnosti, 

amfiteátra a detského ihriska do určitej miery vyplní tento nedostatok. Pre návštevníkov a 



43 

 

turistov sa hotel*** MARLENE vďaka tomuto kroku stane atraktívnejším miestom pre 

krátkodobý aj dlhodobý dovolenkový alebo firemný pobyt v celoročnom období. [36]   

 

Penzión Gájuz Family 

 

Obr. 5.5: Penzión Gájuz 

 

 

Rodinný penzión Gájuz Family je situovaný v 

lokalite Oščadnica – centrum, priamo uprostred 

malého lyžiarskeho areálu Športcentrum. V rámci 

kategorizácie ubytovacích zariadení je penzión 

zaradený medzi *** zariadenia.  

Zdroj: www.penzion.gajuz.sk 

 

Kapacita penziónu Gájus Family predstavuje 44 lôžok. Izby sú vybavené vlastným 

sociálnym zariadením, TV a rádiom. V penzióne Gájuz Family sa nachádza tiež jedna 

bezbariérová izba pre telesne postihnutých. Reštaurácia má kapacitu 45 miest. Jedálny lístok 

ponúka možnosť výberu z jedál národných i medzinárodných, obsahujúci pestrý sortiment 

jedál s označením BIO, či jedál určených pre vegetariánov. Z doplnkových služieb je to najmä 

ponuka wellnes, ktorá zahŕňa bazén s protiprúdom, fínsku saunu, herňu, požičovňu 

štvorkoliek, konferenčné služby a samozrejme služby lyžiarskeho areálu Športcentrum. 

V exteriéri penziónu je vybudovaný detský park so šmýkačkami, preliezkami, hojdačkami, 

GYM centrom.  

Penzión je zariadený vkusne a komfortne, rovnako pozitívne hodnotím i personál 

penziónu. Výhodou zariadenia je najmä bezprostredná blízkosť lyžiarskeho strediska, ktoré 

kapacitou a kvalitou  síce ďaleko zaostáva za lyžiarskym strediskom Park Snow Veľká Rača, 

avšak práve táto veľká medzera, najmä cenový rozdiel, umožňuje dostupnosť lyžiarskych 

aktivít i pre nižšie sociálne skupiny. Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o zariadenie 

orientujúce sa predovšetkým na rodiny s deťmi, čomu zodpovedá i ponuka doplnkových 

služieb. Cenník zariadenia ( Príloha č. 4) je stanovený na osobu a zodpovedá cenovej hladine, 

ktorá v obci prevláda. Považujem ich vzhľadom na kvalitu a kvantitu poskytovaných služieb 

za primerané. Cenník je uvedený v Prílohe Napriek týmto predpokladom sa penziónu Gájus 

Family v medzisezóne (stanovenej od 6.4. do 25.12) nedarí zaplniť svoje kapacity podľa 
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očakávania. Príčinu vidím najmä v nízkej propagácii, keďže webová stránka je vypracovaná 

jednoducho, chýbajú bližšie informácie. Prezentovať by sa mohol i prostredníctvom veľtrhov 

cestovného ruchu, ktorých sa však v súčasnosti vôbec nezúčastňuje. Návštevnosti by prospeli 

i rôzne súťaže, predovšetkým zimných športov. Viac aktivity však prejavuje pri usporadúvaní 

podujatí. V roku 2010 sa tu konali tri väčšie akcie: Gril párty na medzinárodný deň detí, 

Jánske ohne a Hodová slávnosť. Evidovaný je i prostredníctvom Miestneho združenia 

cestovného ruchu.  

 

Chalupa pod lipou 

 

Obr. 5.5: Chalupa pod lipou 

Motívom pre výber tohto ubytovacieho 

zariadenia bola jeho priama spojitosť s prírodným 

prostredím a predovšetkým nevyhnutnosť 

prezentácie i pôvodných kysuckých objektov, 

dreveníc. Tieto objekty sú ohrozené časom 

a súčasní majitelia často volia miesto 

rekonštrukcie ich likvidáciu, z toho dôvodu je ich  

Zdroj: www.feratel.com                             výskyt v zachovalej podobe ojedinelý. Drevenice sa  

 

líšia v závislosti od oblasti, kde boli postavené. Tie kysucké v sebe nesú prvky a znaky 

goralskej, či valašskej architektúry.   

 

Chalupa pod lipou je pôvodná storočná drevenica, situovaná v lokalite Svancari, málo 

obývanej osade v okrajovej časti obce. V rámci kategorizácie sa radí medzi *** objekty 

v kategórii chaty. Kapacita objektu je maximálne 8 osôb. Interiér drevenice bol celkovo 

zrekonštruovaný a zariadený pri rešpektovaní a zachovaní jeho pôvodnej tradičnej 

architektúry (kachľová pec, krb, drevený nábytok). Objekt je kompletne zariadený, 

návštevníci majú k dispozícii 2 spálne, 2 kúpeľne a spoločenskú miestnosť. 

Objekt má vlastnú záhradu, ktorého dominantou je 200 ročná lipa. Umiestený je tu 

i krytý altánok s posedením a  so záhradným krbom. Ihrisko, pingpongový stôl a hojdačka sú 

príjemným spestrením pobytu určeným predovšetkým deťom. Majitelia tu chovajú i ovce 

a králiky, o ktoré sa v rámci pobytu môžu návštevníci starať. 
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Chalupu pod lipou hodnotím veľmi pozitívne predovšetkým z hľadiska vybavenosti 

i zariadenia, ktorému zodpovedá i cena. Cena je stanovená na celý objekt (Príloha č. 5). 

Majitelia objekt pravidelne udržiavajú a rekonštruujú, propagácia pre nich nie je cudzím 

pojmom. Ich služby sú sprostredkované prostredníctvom rôznych cestovných kancelárií 

i internetových domén, sú členmi miestneho združenia cestovného ruchu. Oceňujem 

i agroturistické služby, ktoré majú v tejto lokalite veľký potenciál, preto sa moje hodnotenie 

vzťahuje predovšetkým na odporúčanie o rozšírenie agroturistiky, napr. o hipoturistiku. 

Rozsiahla záhrada jej dáva hádam najväčšiu príležitosť. 
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6 Návrhy pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu v obci Oščadnica 

 

6.1 SWOT analýza 

 

Východiskom pre identifikáciu silných a slabých stránok, príležitostí a hrozieb v oblasti 

rozvoja vidieckeho cestovného ruchu v obci Oščadnica je SWOT analýza. Výsledky analýzy 

nám následne umožnia zhodnotiť súčasný stav, konkurenčnú pozíciu a sú podkladom pre 

navrhnutie určitých opatrení.  

Silné stránky 

 

· priaznivý demografický vývoj v obci 

· prírodný a kultúrno-historický potenciál 

· relatívne zachované prírodné prostredie 

· výhodná geografická poloha 

· kultúrne a historické pamiatky 

· územie je chránenou krajinnou oblasťou 

· dynamický vývoj cestovného ruchu v obci 

· vhodné podmienky pre zimné športy 

· značené turistické chodníky a trasy  

· dostatočný počet ubytovacích kapacít 

· zachovávanie tradícií a miestnych zvykov 

· ponuka adrenalínových atrakcií 

· turisticko - informačná kancelária a miestne združenie cestovného ruchu 

Slabé stránky 

 

· nedostatočná propagácia 

· nízka úroveň destinačného marketingu a managementu 

· málo rozvinutá hipoturistika  a agroturistika 

· nízka úroveň informačných služieb 

· absencia stravovacích zariadení ponúkajúcich tradičné jedlá 

· malý počet ubytovacích a stravovacích zariadení vyššieho štandardu 

· v obci chýba ekoagroturistika  
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· nekoordinovanosť medzi subjektmi cestovného ruchu 

· chýba prepojenie cestovného ruchu s inými oblasťami (koncerty, podujatia...) 

· nedostatočne rozvinutá infraštruktúra 

· sezónne využívanie ubytovacích a stravovacích kapacít 

· nedostatočne rozvinutý kongresový turizmus 

· nízka motivácia zamestnancov pracujúcich v CR (nízka mzdová úroveň) 

· úbytok pôvodných historických objektov (typické drevenice) 

Príležitosti 
 

· zvyšovanie dopytu po vidieckej turistike a agroturistike 

· dostupnosť rôznych foriem finančnej pomoci pre realizáciu projektov v súvislosti 

s cestovným ruchom 

· záujem obyvateľov o rozvoj podnikania 

· rozvoj doplnkových služieb v strediskách cestovného ruchu 

· možnosti orientácie na ekoagroturistiku 

· stále atraktívna lyžiarska turistika 

· rozširovanie cezhraničnej spolupráce 

Ohrozenia 

 

· odchod kvalifikovaných pracovníkov z regiónu do zahraničia v súvislosti s nízkou cenou 

práce 

· nízky kapitál pre ďalší rozvoj cestovného ruchu 

· podcenenie profesionálnej prípravy odborníkov a ľudského faktora 

· zhoršujúci sa stav lesov 

· rastúca konkurencia 

 

Ako vyplýva z analýzy, potenciál obce Oščadnica pre rozvoj vidieckeho ruchu spočíva  

predovšetkým vo výhodnej geografickej polohe, prírodných podmienkach umožňujúcich 

rozvoj zimnej i letnej turistiky, atraktivitu zvyšuje i relatívna pôvodnosť a tradičnosť vidieka. 

 

Prioritným cieľom rozvojových aktivít obce je oblasť infraštruktúry, životného 

prostredia, podnikania a pracovných príležitostí. Napriek tomu, že sa nejedná výhradne len 

o oblasť cestovného ruchu, je predpokladom pre  zvýšenie kvality života v obci, teda i kvality 
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cestovného ruchu. Z hľadiska podnikania vo vidieckej turistike je v prvom rade nutné 

stimulovať miestnych ľudí a vyvolať v nich záujem o podnikanie. Riešenie vidím vo 

vytvorení informačného a poradného systému pre podnikateľov, ktoré by potenciálneho 

podnikateľa koordinovali a oboznámili ho najmä s možnosťami finančnej podpory.  

Jedným z hlavných problémov pre uplatnenie potenciálu obce je jej zviditeľnenie. 

Prevažná väčšina ubytovacích zariadení nemá ani len vlastnú webovú stránku. Problém 

propagácie nie je však len záležitosťou jednotlivých prevádzkovateľov, ale i obce. O tejto 

skutočnosti svedčí i programový rozpočet obce z roku 2010, v ktorom výdaje na propagáciu 

a marketingové aktivity predstavovali len 5350 EUR, čo je približne 0,27% z celkového 

rozpočtu. Riešenie by bolo možné nájsť v spolupráci miest a obcí, ktoré by prostredníctvom 

spoločných finančných prostriedkov mohli vytvoriť organizácie alebo združenia cestovného 

ruchu. Rovnako by nižšie zaťaženie rozpočtu samostatnej obce alebo mesta mohla priniesť 

spoločná marketingová kampaň. Významné aktivity v tejto oblasti by mohli byť realizované 

i miestnym združením cestovného ruchu, je však obmedzené z hľadiska finančných 

prostriedkov. Ako už bolo spomenuté, je financovaná výhradne z členských príspevkov.  

 

Obec Oščadnica trpí i v dôsledku absencie agroturistického zariadenia s komplexnou 

ponukou služieb. Hipoturistika je prezentovaná len sčasti Chalupou pod lipou a chatou 

Beskydok, ktorá však neposkytuje ubytovacie ani stravovacie služby. Navyše v obci chýbajú 

obec agroturistické zariadenia, ktoré by prezentovali život na vidieku, remeslá a ľudové 

tradície. Chýbajú i ľudové gastronomické zariadenia, ponúkajúce zákazníkom tradičné 

slovenské a regionálne jedlá v prostredí a atmosfére simulujúcej tú ľudovú. 

 

V uplynulých rokoch bol zaznamenaný progresívny rast návštevnosti lyžiarskeho 

strediska Park Snow Veľká Rača. Napriek tomu je ponuka pre turistov veľmi nevyvážená. Na 

jednej strane kvalitné lyžiarske stredisko, na strane druhej nízka úroveň a kvalita služieb. 

Mnohých turistov odrádzajú napríklad dlhé čakacie doby na vleky, keďže vysoká návštevnosť 

spôsobuje preťaženie kapacít a následnú nespokojnosť návštevníkov. Riešením je preto 

zvýšenie prepravných kapacít, prípadne rozšírenie lyžiarskych tratí. Návštevníci majú navyše 

počas svojho pobytu len úzky rámec možností pre trávenie voľného času. Nedostatočná je 

ponuka športových i kultúrnych aktivít. V obci chýbajú športové zariadenia ako fitness, 

bowling, či produkt spojený s vodou, ktorý by sa v letnej sezóne stal dominantným. Kultúrne 

podujatia a prezentácie folklórnych súborov a skupín sú ojedinelé, pre ich realizáciu nie je 

vybudovaný žiadny amfiteáter alebo kultúrny dom s dostatočnou kapacitou.  
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7 ZÁVER 

 

 

Práca sa zaoberá témou vidieckeho cestovného ruchu, ktorý síce patrí k relatívne novým 

formám cestovného ruchu, avšak jeho dynamický vývoj je prísľubom ekonomickej a sociálnej 

stabilizácie vidieka. Napriek tomu, že potenciál Slovenska predurčuje túto krajinu pre 

priaznivý vývoj vidieckej turistiky, naráža na problémy súvisiace s nedostatočnou 

propagáciou, úrovňou služieb a zlou kooperáciou zúčastnených strán.  

 

Tieto bariéry zasahujú Slovensko celoplošne, nevynímajúc Oščadnicu, obec 

lokalizovanú v regióne Kysuce. Z hľadiska cestovného ruchu má obec v regióne dominantné 

postavenie, vyplývajúce z existencie lyžiarskeho strediska Park Snow Veľká Rača, ktoré sa 

radí medzi najkvalitnejšie lyžiarske strediská na Slovensku. V obci je evidovaných 192 

ubytovacích zariadení, čo spolu predstavuje približne 2380 lôžok. V zime je kapacita využitá 

dostatočne, ale v lete nedosahuje využitie lôžkovej kapacity ani 20%. Príčinou je absencia 

atraktívneho letného produktu spojeného s vodou, vodnými športmi, kultúrnymi a folklórnymi 

podujatiami.  

Zlepšenie propagácie a informačné prepojenie v rámci celej republiky by mohli priniesť 

efektívne výsledky. Jednotliví prevádzkovatelia aj obec musia pochopiť, že len internet ako 

nástroj propagácie nestačí. Nutná je i spolupráca medzi jednotlivým subjektmi cestovného 

ruchu a prezentácia na národných a medzinárodných podujatiach, ktoré umožnia okrem 

propagácie i získavanie nových kontaktov a nápadov. Ich následná implementácia môže 

následne predstavovať významnú konkurenčnú výhodu.  

          Je isté, že sa takéto zmeny nemôžu udiať bez značnej podpory a investícií. Na miestnej 

a regionálnej úrovni je rozvoj vidieka v kompetencii príslušnej obce, združenia obcí 

(mikroregiónov) a samosprávnych krajov. S rozvojom vidieka na národnej úrovni súvisí 

činnosť Ministerstva pôdohospodárstva, Ministerstva životného prostredia  a Ministerstva 

výstavby a regionálneho rozvoja. Po vstupe Slovenska do Európskej Únie sa vidieku navyše 

otvárajú ďalšie možnosti. Rozvoj vidieka totiž úzko súvisí so spoločnou hospodárskou 

politikou. 

 

Cieľom mojej práce bolo poukázať na význam vidieckej turistiky a vidieckeho 

prostredia. Miera vidieckeho osídlenia v Slovenskej Republike je vysoká a jeho význam 

značne podhodnotený. Považujem za nutné pochopiť, že je dôležitým faktorom stabilizácie 
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a rozvoja hospodárskeho rozvoja. Našou snahou by pre mala byť snaha vyzdvihnúť aktivity 

vidieka, jej predstaviteľov a aktivít, rozvíjanie miestnych tradícií a zapájanie sa do vidieckeho 

spoločenského života. 
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ZOZNAM  SKRATIEK 

 

%    percento 

a pod.    a podobne 

ARVI    Agentúra pre rozvoj vidieka 

BIO    biopotraviny 

cm    centimeter 

č.    číslo 

EAGF    Európsky poľnohospodársky záručný fond 

EARD    Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

ECEAT   Európske centrum pre ekoagroturistiku 

EPUZF   Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 

EUR    mena Európskej Únie 

EUROGITES   Európska federácia agroturistiky a vidieckej turistiky 

EÚ    Európska Únia 

ha    hektár 

HDP    hrubý domáci produkt 

DPH    daň z pridanej hodnoty 

CHKO    chránená krajinná oblasť 

km
2    kilometer štvorcový 

km/hod.   kilometer za hodinu 

m    meter 

m. n. m.   meter nad morom 

mld.    miliarda 

MZCRO   Miestne združenie cestovného ruchu Oščadnica 

napr.    napríklad 

NPR CR   Národný plán rozvoja cestovného ruchu 

obr.    obrázok 

OECD    Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj 

POD    Program obnovy dediny 

s. r. o.    spoločnosť s ručením obmedzeným 

SACR    Slovenská agentúra pre cestovný ruch 

SK    Slovensko 



 

 

SPP    Spoločná poľnohospodárska politika 

SR    Slovenská Republika 

SZVTA   Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky 

tab.    tabuľka 

TIK    turistické informačné centrum 

TV    televízor 

tzv.    takzvane                               

WC    splachovacia toaleta 

WIFI    Wireless Fidelity – bezdrôtová technológia 

vyd.    vydanie  

Z. z.    zbierka zákonov 
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